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عزيزى الطالب  : 

لقد در�ست فى العام املا�سى مبادئ التفكري الفل�سفى والعلمى، واأ�سبحت موؤهاًل الآن لدرا�سة الفل�سفة 

عن  ف�سال  الفل�سفى  املوقف  لطبيعة  ا  عر�سً الكتاب  هذا  دفتى  بني  �ستجد  و   . تخ�س�سية  كمادة  واملنطق 

الإجابة عن الت�ساوؤلت التى تراودك حول عالقة الفل�سفة بالدين وعالقة الفل�سفة بالعلم وكذلك الإجابة 

عن ت�ساوؤلتك حول ق�سايا احلياة الأخالقية و ال�سيا�سية التى نحياها ونت�ساءل دوما عن اأ�سولها . ماذا تعنى 

تعنى  وماذا  ؟  القومي  الإن�سانى  لل�سلوك  اأ�س�سا  ت�سكل  اأن  ميكن  التى  الأخالقية  املذاهب  اأهم  وما   الأخالق؟ 

ال�سيا�سة؟ وما الفرق بني علم ال�سيا�سة و فل�سفة ال�سيا�سة؟ ماذا تعنى الدولة؟ و متى و كيف ن�ساأت ؟ و ما 

الدميقراطية فى ع�رصنا احلا�رص ؟ كل  الدولة واحلكومة؟ و ماذا عن  الفرق بني  املثلى للدولة؟  وما  ال�سورة 

هذه و غريها ت�ساوؤلت متثل الإجابة عنها جانًبا مهًما فى حياتنا املعا�رصة ومن ثم فاإن درا�ستك لالإجابة عنها 

�ست�سكل دعًما لك فى حياتك العملية والعلمية . وال�سىء نف�سه فيما يتعلق بدرا�ستك هذا العام ملبادئ املنطق 

اأن ثمة ت�ساوؤلت عديدة تدور فى ذهنك حول معنى املنطق وفائدته ؟ و كيف نقيم ا�ستدلل منطقًيا  اإذ   ،

�سحيًحا �سواء بطريقة مبا�رصة اأو بطريقة غري مبا�رصة؟  وكيف منيز بني حجة �سحيحة  وحجة زائفة غري 

�سحيحة؟ وما املغالطات التى ميكن اأن نقع فيها بحكم عدم درايتنا املنطقية؟ وكيف ميكن جتنب الوقوع فى 

.! هذه املغالطات �سواء كانت مغالطات �سورية اأو غري �سورية؟ و ما الفرق بني هذين  النوعني من املغالطات ّ؟ّ

عزيزى الطالب .... نرجو اأن تدر�ض هذه املادة بغر�ض النتفاع بها فى حياتك العملية والعلمية ؛حيث 

ناأمل اأن تغري من منط تفكريك ليتخذ النمط الإيجابى ب�سورته الفل�سفية واملنطقية .وىل التو

الـمقدمة 

املوؤلفون



الوحدة الأوىل : الفل�سفة واحلياة

املو�سوع الأول : طبيعة املوقف الفل�سفى.
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كتاب الطالب

الأن�سطة والتدريبات



عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون 

قادًر� على �أن:

تدلل على اأن املوقف الفل�صفي مراآة الواقع عرب الع�صور. GG

متار�س مهارات التفكري الفل�صفي من خالل املواقف احلياتية املختلفة. GG

حتدد جوانب املوقف الفل�صفي املختلفة. GG

متيز بني موقف الفل�صفة من الدين والعلم. GG

تقارن بني املذاهب الأخالقية )من حيث الإيجابيات وال�صلبيات(. GG

تتعرف ن�صاأة الدولة عرب الع�صور يف الفل�صفات املختلفة. GG

GG ت�رشح فل�صفة احلكم يف كل من الفل�صفة الإ�صالمية والفل�صفة الغربية.

تف�رش اأنواع احلكم من خالل نظريات ن�صاأة الدولة . GG

واأ�صكال  ال��دول��ة،  ن�صاأة  نظريات  من  كل  ظل  يف  احلكم  اأن���واع  بني  متيز  GG

احلكومات.

الوحدة األولى

اأهداف الوحدة

الفــلـسـفـة واحلــــيـــــاة
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اأهداف املو�ضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

تتعرف مفهوم املوقف الفل�سفى . ◭ 

ت�رشح خ�سائ�ص املوقف الفل�سفى. ◭ 

تف�رش حتديات املوقف الفل�سفى . ◭ 

الفل�سفى  املوقف  طبيعة  بني  متيز  ◭ 

فى خمتلف الع�سور.

الفل�سفى  املوقف  حتديات  تتجنب  ◭ 

متر  التى  احلياتية  امل��واق��ف  ف��ى 

بها.

متار�ص بع�ص القيم الفل�سفية. ◭ 

عند  الفل�سفى  املوقف  بني  تقارن  ◭ 

الفيل�سوف وموقف الإن�سان العادى .

املو�ضوع الأول

طبيعة املوقف الفل�ضفى

من  للعديد  الف�سيح  الوجود  ه��ذا  فى  حياته  ط��وال  الإن�سان  يتعر�ص 

اأخالقى،  هو  ما  منها  والتحديات،  امل�سكالت  من  الكثري  وتواجهه  الق�سايا، 

تثري  اأن  دون   ، الأم��ور  هذه  عليه  متر  منا  فالبع�ص   .. واجتماعى  و�سيا�سى، 

تفكريه ، وحترك �ساكنه .. وعلى النقي�ص ، يقف البع�ص وقفة تاأمل متعجًبا ، 

ومنده�ًسا ، ومت�سائاًل .. باحًثا عن ماهية هذه الأمور وحقيقتها.

النظرة  هنا  »موقف«  بكلمة  ويق�سد   

العام  التوجه  اأو  والجت��اه  العامة 

 ، املتفل�سف  لل�سخ�ص 

يتناول  حينما 

يثري  اأم���ر  اأى 

ت����ف����ك����ريه ، 

مب����ا ي�����س��م��ل 

اه��ت��م��ام��ات��ه 

واخ��ت��ي��ارات��ه 

ته  تف�سيال و

وت��رت��ي��ب��ات��ه 

لالأمور ، ولكل موقف خ�سو�سية وح�سا�سية معينة.

اأواًل - مفهوم املوقف الفل�سفى : 

GاألدبىGالناقدGوموقفG،GطفلهاGمرضGإزاءGاألمGكموقفGليسGالطبيبGموقفG:Gمثال
G.شعريGنصGأمامGالنحوىGكموقفGليس

اإن املوقف الفل�سفى لي�ص - كما يتوهم البع�ص - يوؤدى اإىل ابتعادنا عن احلياة.

ويتيح املوقف الفل�سفى لنا قدرة اأكرث فاعلية واإيجابية للتمر�ص مبواقف احلياة العملية ، نتيجة ملا يزودنا به من 

نظريات واآراء ن�سل اإليها بالتحليل الفل�سفى والنظر النقدي.

املوقف الفل�سفى يبعدنا - بعبارة اأخرى - عن جمرد الوقوف عند امل�ستوى ال�سطحى لالأفكار كما يحدث لكثري من 

النا�ص الذين - وهم فى غمرة معا�سهم وال�سعى وراء قوتهم - ل يدركون من مواقف احلياة اإل ظواهرها دون النفاذ اإىل 

لبابها ، واإذا كان �سطح البحر جمياًل وخالًبا ورائًعا ، فاإن الغو�ص اإىل باطنه وقاعه يتيح لنا فر�سة اأجمل واأكرث روعة ، 

ففى باطنه واأعماقه الكنوز واجلواهر والالآلئ الثمينة.
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املوضوع األول : طبيعة املوقف الفلسفى

الصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانًيا : املوقف الفل�سفى بني االإن�سان العادى والفيل�سوف :

ورغم تلك الفروق التى تبدو بني حكمتنا العملية التى منار�سها فى حياتنا اليومية، وبني احلكمة الفل�سفية والتى نتمنى 

اإذا ما التزم كل منا باأن يتعلم من الفيل�سوف هذه املميزات الثالث التى يتمتع  اأن نو�سف بها. فاإن هذه الفروق تت�ساءل 

بها:

، حيث ي�ستخدم كل منها مبعنى  اتفاق عليها  اأن يكون هناك  التفكري ب�رشط  الدقيقة فى  اأن ن�ستخدم امل�سطلحات   .1

حمدد.

2. اأن نلتزم بتحليل الأفكار وردها اإىل اأ�سولها حتى تكت�سب الو�سوح املطلوب.

3. اأن نعرب عن اأفكارنا بطريقة منهجية بحيث تاأتى النتائج مت�سقة مع املقدمات التى نبداأ منها التفكري فى اأى مو�سوع؛ 

لإزالة اأى تناق�ص فى التفكري مبا يجعله وا�سحا.

الفيل�سوف الإن�سان العادى وجه التمايز

النظرية«  »باحلكمة  ت�سمى  احلكمة  من  نوعا  يقدم 

�ساماًل  حتلياًل  لنا  يقدم  لكى  يفكر  فالفيل�سوف   ،

؛  اخلا�سة  مل�سكالته  فقط  ولي�ص  العامة  مل�سكالتنا 

لكى يقدم حلوًل �ساملة لهذه امل�سكالت. 

ميار�ص درجة من درجات التفل�سف ، لكن تفل�سفه 

يقت�رش على تقدمي نوع من »احلكمة العملية« ، التى 

ُتّكون عادة نتيجة تراكم خرباته وثقافته ال�سعبية.
نوع احلكمة

الفل�سفية  امل�سطلحات  م�ستخدًما  فل�سفته  عن  يعرب 

الدقيقة.

التى  الب�سيطة  باللغة  العملية  حكمته  عن  يعرب 

ي�ستخدمها فى حديثه اليومي.
لغة التعبري

فى  والنظر  التحليل  على  الفائقة  بقدرته  ميتاز 

اإىل  ب�سيطة  الظواهر مهما كانت  التفا�سيل ورد كل 

اإىل  القريبة  والعلل  الأ�سباب  ا  متجاوًزً  ، اأ�سبابها 

الأ�سباب والعلل البعيدة للظواهر.

)الخت�سار(  التكثيف  على  العملية  احلكمة  تقوم 

خال�سة  عن  احلكيم  يعرب  حيث   ، للعبارة  ال�سديد 

جتربته الطويلة فى احلياة بعبارة واحدة ق�سرية.

اأ�سلوب 

التعبري

تتميز املذاهب الفل�سفية التى يقدمها الفال�سفة:

التنظيم  على  يقوم  الذى   ، العقلى  بالإحكام  

الدقيق لالأفكار.

بالأدلة  عادة  امل�سحوب  املنهجى  بالتتابع  

والرباهني.  

متناق�سة  واأحياًنا  متفرقة  تاأتى  العملية  احلكمة 

مع بع�سها البع�ص. 

مدى الت�ساق

ثالًثا - خ�سائ�ص املوقف الفل�سفى :

للموقف الفل�سفى خ�سائ�ص متيزه عن غريه من املواقف الأخرى  ، اأهمها اأنه :

1. يت�شم بالده�شة : يرى الفيل�سوف كل �سئ ب�سكل خمتلف يثري ده�سته، وهو ما يدفعه اإىل حماولة الفهم بالتحليل 

وحماولة التف�سري بالعقل. 
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2ـ ت�شا�ؤىل :  اإنه موقف ي�ستند اإىل ال�سوؤال الفل�سفى املوجه لأن�سطة الفكر نحو 

مو�سوع ما ؛ فالفل�سفة ل تعطى اجلواب النهائى القاطع ؛ لأن فى 

اجلواب النهائى نهاية الفل�سفة ذاتها ، فالفل�سفة ت�سع الأ�سياء دائمًا 

فى �سيغة �سوؤال ، ملحاولة الو�سول اإىل احلقيقة.  

اأن ال�سخ�ص املتفل�سف هدفه احلقيقة ،  واملق�سود  الفل�شفى يتميز بالرت�ى �ال�شرب الطويل:  3. املوقف 

ومعرفة هذه احلقيقة تتطلب التاأنى والكثري من الوقت لتاأمل كل جوانب املو�سوع للو�سول اإليها.

4 يت�شم بالب�شرية : يتميز الفيل�سوف باأنه يعرف اأن الأ�سياء لي�ست دائمًا على ما تبدو عليه. واإن ما يبدو مهًما قد ل 

يكون كذلك والعك�ص �سحيح. وما يبدو ثابتًا قد يكون متحركًا. والفيل�سوف لي�ص لديه ال�ستعداد لقبول 

الأفكار فى �سكلها الظاهري، اإذ يتحتم عليه التو�سل اإىل جوهر وحقيقة ال�سئ. 

5. يت�شم باليقظة الدائمة : واليقظة تعنى :

اأ ( القدرة على التمييز وعدم النخداع بالظاهر.

ب ( الوعى املت�سل ب�ستى متطلبات املوقف الفل�سفى الأخرى ، خا�سة الوعى بالذات 

املفكرة.

اأو  جديد  هو  ملا  والنتظار  التوقع  ح�سن   ) ج� 

موؤيد اأو معار�ص للموقف الفل�سفي.

د ( القدرة على التف�سيل والتمييز بني الرئي�سى 

والفرعى فى املوقف الفل�سفي .

6. احلوار �قبول النقد : يعى الفيل�سوف مبداأ امل�ساواة بني عقله وعقول الآخرين ، فكل ما يقوله قابل للنقد والرد 

عليه من جانب الآخرين ،  وهذا عك�ص موقف الفنان ، فاأثناء القيام بعمله يرف�ص تدخل اأحد فيه ، وحني 

ينتهى منه يقدمه اإىل اجلمهور ؛ ليقول من يريد اأن يقول �سيًئا فيه.

 تأمل
حق التساؤل

الدرجة  اإىل  فرًدا وجماعة،   ، للإن�سان  ونفعها  لقيمتها  ، ال حدود  اهلل  نعم  نعمة كربى من  الت�ساوؤالت  القدرة على طرح  »اإن 

التى ميكن اأن نقول عندها ، بل مبالغة ، اإنه بالقدر الذى يكرث فيه مواطنو اأمة من طرح الت�ساوؤالت ، مع �سعى جاد لتوفري املعلومات 

ال�سحيحة اللزمة للإجابة عنها ، بغري تزييف وال اإرهاب، بالقدر الذى تكون فيه هذه االأمه على طريق التقدم«. 
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7. امل�شارحة : يلتزم الفيل�سوف بامل�سارحة مع الآخرين ، ولي�ص الدافع اإىل ذلك فقط 

هو احرتامه حلق كل فرد اآخر فى املعرفة ، ول احرتامه لعقول الأفراد 

ا وقبل كل �سئ احرتامه للحقيقة ذاتها. الآخرين ، فقط ، واإمنا هو اأي�سً

8. ن�شقى : مبعنى اإنه موقف ي�سوده الن�سجام ، والنظام ، والتنا�سق بني مكوناته ؛ وذلك 

عك�ص الفو�سى، والتفكك، والتناق�ص. 

رابًعا : املوقف الفل�سفى مراآه الواقع عرب الع�سور: 

لقد عربت الفل�سفة عن اكت�ساف الإن�سان لنف�سه وت�ساوؤله عن ماهيته ، ومن ثم بداأت الت�ساوؤلت عن اأهم الف�سائل 

التى ينبغى اأن يتحلى بها الإن�سان ، واأهم املبادئ التى ينبغى اأن تتوافر فى املجتمع ال�سيا�سى حتى يكون مثالًيا ؛ من 

اأجل تقدمي احللول املختلفة للم�سكالت التى تتعلق بفهم طبيعة الإن�سان وم�ساكله خا�سة امل�سكالت الأخالقية وال�سيا�سية 

والجتماعية ، وقد تطور املوقف الفل�سفى عرب الع�سور املختلفة ، كالتاىل :

الع�رص الراهن الع�رص احلديث الع�رص الو�سيط الع�رص اليوناين

فى  الفل�سفة  ☯تهتم 

ال��ع�����رش ال���راه���ن 

احلياتية  بالق�سايا 

لالإن�سان،  املبا�رشة 

م���ث���ل اله���ت���م���ام 

البيئة  ب��ق�����س��اي��ا 

وال��ف��ن��ون )م��ث��ل : 

امل�رشح،   ، ال�سينما 

اامل����و�����س����ي����ق����ى( 

 ، امل����راأة  وق�سايا 

الآن  ي�سمى  وم���ا 

الن�سوية  بالفل�سفة 

الأخالق  وق�سايا   ،

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ، 

كق�سايا ال�ستن�ساخ 

والهند�سة الوراثية ؛ 

لذلك نادت الفل�سفة 

مب��راع��اة ال��ت��وازن 

بني مطالب الإن�سان 

ومطالبه  امل��ادي��ة 

الروحية.

☯ك���ان���ت ال���دع���وة 

الأ�����س����ا�����س����ي����ة 

فى  ل��ل��ف��ال���س��ف��ة 

م��ط��ل��ع ال��ع�����رش 

احل��دي��ث الجت��اه  

اإىل مناهج علمية 

جديدة  وف��ك��ري��ة 

فى  التقدم  تقود 

جم��الت  خمتلف 

احلياة الإن�سانية.

☯دع�����وة »ب��ي��ك��ون 

اإىل  ودي���ك���ارت« 

جت����دي����د ال��ف��ك��ر 

عن  الإن�������س���ان���ى 

ا�سطناع  ط��ري��ق 

�سئ  كل  فى  ال�سك 

حتى يتمكن العقل 

من قبول احلقيقة 

من  اأ���س��ا���ص  على 

معيار الو�سوح.

 ، امل�سيحية  الديانة  الو�سيط  الع�رش  فى  ☯ظهرت 

وبعدها ظهر الإ�سالم.

كيفية  هى  الفال�سفة  واجهها  التى  ☯امل�سكلة 

ال�سماوية  الأدي��ان  به  ج��اءت  ما  بني  التوفيق 

العقليون  اليونان  فال�سفة  به  ق��ال  ما  وب��ني 

)اأمثال: اأفالطون ، واأر�سطو(.

هى  الفل�سفة  اإن  الأوائل  امل�سيحية  فال�سفة  ☯قال 

العقلية  تاأويالتهم  وقدموا   ، الإمي��ان(  )طريق 

ل  اأن��ه  على  للتدليل  املقد�ص  الكتاب  لآي���ات 

تناق�ص هناك بني الفل�سفة والدين امل�سيحى فى 

جوهره.

به  اأت��ى  ما  اأن  اإثبات  الإ���س��الم  فال�سفة  ☯ح��اول 

اإليه  ، واأن ما تو�سل  العقل  الإ�سالم يتوافق مع 

الإن�سان  وطبيعة  الوجود  اأ�سل  حول  الفال�سفة 

اإمنا اأكدته املبادئ الإ�سالمية.

☯اتخذ فال�سفة الإ�سالم من ذلك دلياًل على عمومية 

املبادئ الإ�سالمية و�سالحيتها لكل زمان ومكان؛ 

مفكر  كل  عقل  ينتهى  اأن  احلتمى  من  لأنه  وذلك 

مو�سوعى اإىل الإميان بالوجود الإلهى ، وبوحدانية 

فى  وعقاب  ثواب  هناك  يكون  اأن  و���رشورة   ، اهلل 

الآخرة ي�ستند اإىل اأفعال الإن�سان فى احلياة.

�سقراط  مبداأ  د  ☯ج�سَّ

نف�سك«  »اعرف   -

املوقف  طبيعة   -

هذا  فى  الفل�سفى 

الع�رش.

املبداأ  ه��ذا  ☯ويعرب 

ع����ن اك��ت�����س��اف 

لنف�سه  الإن�����س��ان 

عن  وت�������س���اوؤل���ه 

ماهيته.

جعل  م���ا  ☯وه�����ذا 

يقدمون  الفال�سفة 

خمتلفة   ح���ل���وًل 

التى  للم�سكالت 

ت���ت���ع���ل���ق ب��ف��ه��م 

الإن�سان  طبيعة 

خا�سة  وم�ساكله 

»امل���������س����ك����الت 

الأخ������الق������ي������ة 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والجتماعية«.
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اقرأ ... وفكر

 تأمل

الفلسفة وظروف العصر
اإن الفل�سفة ترتبط بحياة االإن�سان ، وتنبع من ظروف املجتمع ، وتتاأثر باأحداث الع�سر ،  وفى زحام التيارات الفكرية العاملية اليوم 

يحتاج االإن�سان امل�سرى اإىل  : 

2. التفكري الناقل. 1.التفكري عن طريق الغري.     

4.التفكري عن طريق املحاولة واخلطاأ. 3. التفكري الناقد.     

اخرت البديل املالئم )مبيًنا اأ�سباب اختيارك(:

خام�ًسا : حتديات املوقف الفل�سفى : 

يواجه املوقف الفل�سفى العديد من التحديات ، اأهمها :

1. اخل�شوع للماألوف �املعتاد : يقوم املوقف الفل�سفى على احلرية فى التعبري عن الراأى ، وعلى اإعادة النظر 

فى كل ما هو متعارف عليه ، وعلى اإمكانية اكت�ساف اجلديد دوما ، فاإذا ما خ�سع املرء للتقليد ؛ حاد 

عن اأول الطرق املوؤدية اإىل املوقف الفل�سفي.

على  القدرة  �ساحبه  يفقد  لل�سلطة  فاخل�سوع   ، اأعمى  ما  ل�سلطة  اخلا�سع  العقل  اإن   : لل�شلطات  اخل�شوع   .2

ال�ستقالل، وعدم القدرة على جمابهة الوجود واللتزام اإزاء احلقيقة.

، والت�سليم  ، والقبول للمعتاد واملاألوف  والتى توؤدى اإىل غياب الروح النقدية   : للأمور  الأحادية  النظرة   .3

لليقني امل�سبق واجلاهز.

4. الفتقار اإىل ال�شجاعة الفكرية : اإن ال�ستقالل واحلرية تفرت�ص ال�سجاعة الفكرية وتقوم عليها ول ت�سري 

اإل معها ، واإن الرغبة فى املعرفة وحمبة ال�ستطالع لهما نتيجة لروح ال�سجاعة الفكرية.

»اإن التفكري الفل�سفى ال يعلمنا كيف نفكر فح�سب ، بل اأي�ًسا كيف نحيا ، وبذلك مل تعد الفل�سفة حتليًقا فى جمردات بل 

مواجهة لق�سايا وم�سكلت تقابل النا�س فى احلياة اليومية اجلارية.

من وجهة نظرك اإىل اأى مدى تتفق هذه املقولة مع طبيعة املوقف الفل�سفى فى الع�سر الراهن ؟

التفكير الفلسفى
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اأهداف املو�ضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

الفل�سفة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت�ستنتج  ◭ 

والدين.

الفل�سفة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت�ستنتج  ◭ 

والعلم.

متيز بني الفل�سفة والدين من حيث :  ◭ 

الغاية ، املنهج ، املو�سوع.

اأهمية  يوؤكد  ق�سرًيا  مقاًل  تكتب  ◭ 

العالقة بني الفل�سفة والدين. 

اأهمية  يوؤكد  ق�سرًيا  مقاًل  تكتب  ◭ 

العالقة بني الفل�سفة والعلم.

العالقة  حول  مناظرة  فى  ت�سارك  ◭ 

بني الفل�سفة والدين 

العالقة  حول  مناظرة  فى  ت�سارك  ◭ 

بني الفل�سفة والعلم.

التفكري  م��ه��ارات  بع�ص  مت��ار���ص  ◭ 

عن  ال��ب��ح��ث   ، )احل����وار  الفل�سفى 

احلقيقة ، الت�سامح الفكرى .. اإلخ(.

املو�ضوع الثاين

الفل�ضفة والدين والعلم

اأرفع النا�س قدًرا من ال يرى قدره 

واأكرثهم ف�ضاًل من ال يرى ف�ضله

الإمام ال�شافعي

الأذهان حينما نتحدث عن  اإىل  تتبادر  التى  الت�ساوؤلت  اأبرز  اإن 

الفل�سفة  عالقة  حول  عادة  تكون  الفل�سفى  واملوقف  الفل�سفة  طبيعة 

 ، اأخرى  ناحية  من  بالدين  الفل�سفة  عالقة  وعن   ، ناحية  من  بالعلم 

من  وكل  الفل�سفة  عالقة  حول  تكون  ل  الت�ساوؤلت  هذه  اأن  واحلقيقة 

من  اأمناط  بني  التمييز  حول  ت�ساوؤلت  تكون  بل   ، فقط  والعلم  الدين 

التفكري ، اإذ اأن منط التفكري الفل�سفى يختلف عن منط التفكري فى كل من 

العلم والدين ، وهذا الختالف فى منط التفكري هو ما يربز الفروق بني 

الفل�سفة والعلم من ناحية وبني الفل�سفة والدين من ناحية اأخرى.

اإن اخلربتني الفل�سفية والدينية قدميتان قدم الإن�سان ذاته ، وقد 

ارتبطا لديه منذ البداية ؛ فبعد اأن جنح الإن�سان الأول فى ال�سيطرة على 

الطبيعة ، وجعل ظروفها مالئمة حلياته كان من الطبيعى اأن يفكر فى 

اأ�سله واأ�سل الوجود  حقيقة هذا العامل الذى يعي�ص فيه ويت�ساءل عن 

ككل وهذه الت�ساوؤلت هى فى �سميمها ت�ساوؤلت فل�سفية. 

اأواًل - بني الفل�سفة والدين:
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ومل يكن ممكًنا فى ذلك الوقت الف�سل بني اخلربة الدينية واخلربة الفل�سفية فكالهما كان مبثابة بحث عقلي. وقد جنح 

اأر�سطو فى بلورة ت�سور �سبه متكامل عن متايز البحث الفل�سفى عن البحث العلمى ومتييز كالهما لديه عن العقيدة الدينية ، 

لة م�ساألة الفرق بني هاتني اخلربتني ب�سورة وا�سحة.  اأما على ال�سعيد الدينى فقد ح�سمت ال�رشائع الدينية ال�سماوية امُلنزَّ

وقد طرح العقل الإن�سانى وخا�سة لدى املوؤمنني بهذه ال�رشائع ال�سماوية ت�ساوؤلت جديرة بالنظر والعتبار مثل ، 

ما جدوى الفل�سفة فى وجود الدين ؟ 

اأكد فال�سفة الإ�سالم على اأنه »ل يوجد اأى تعار�ص بني الدين والفل�سفة فاحلق ل ي�ساد احلق« ، واأن احلجة العقلية 

الفل�سفية داعمة لالإميان والعتقاد الدينى وموؤكدة له ، فالدين والفل�سفة يلتقيان فى معاجلة مو�سوعات معينة مثل : اأ�سل العامل ، 

وطبيعة الإن�سان ، وطبيعة الوجود.

1. العلقة بني الفل�شفة �الدين :

هذا ، وميكن بيان الفروق بني الدين والفل�سفة - مع اإدراكنا حلقيقة و�رشورة العالقة بينهما - على النحو التاىل :

من حيث املو�ضوع:

الفل�سفة

ӟتهتم بدرا�سة ق�سايا الإن�سان املعرفية ، واجلمالية ، والبيئية ، واحل�سارية، والعلمية.

ӟاحلقيقة الفل�سفية حقيقة ن�سبية يدركها كل فيل�سوف من زاوية معينة ح�سب روؤيته الفل�سفية املتميزة  .

ӟوالأوجه املتعدد للحقيقة الفل�سفية ترجع اإىل :

اأوًل : طبيعة املو�سوعات التى يتناولها الفال�سفة بالبحث والتاأمل.

ثانًيا : اختالف وجهات نظر الفال�سفة ومذاهبهم الفل�سفية.

ثالًثا : الختالف فى الراأى حول اأى مو�سوع ، اإمنا هو من �سميم الطبيعة الب�رشية.

الدين

ӟترتكز مو�سوعات الدين حول عالقة الإن�سان باهلل ، وكيفية التقرب اإليه بالعبادات والعقائد الإميانية الرا�سخة.

ӟحقيقة مطلقة م�سدرها علوى �سماوى اإلهى وهى بذلك تناأى عن اأى �سك وغري قابلة للتعديل اأو للتطوير. 

من حيث املنهج :

الفل�سفة

ӟبطبيعتها قائمة على ما يفكر فيه عقل الإن�سان وعلى ما تقوده اإليه تاأمالته وعلى احلجج العقلية املقنعة التى 

جتعل هذا الفيل�سوف اأو ذاك يوؤمن بحقيقة معينة  .

ӟاإن العقل يحتل مكان ال�سدارة ؛ لتجنب امل�سلمات الغام�سة ، فهو يخ�سع كل �سئ للحوار واجلدل ، ول يعتقد فى 

اأى �سئ اإل اإذا امتلك الدليل العقلى عليه.

الدين

ӟيقوم على الإميان اأى على القبول والت�سليم بحقائق معينة وتف�سريها.

ӟالإميان بالعقيدة الدينية يعنى القبول مبجموعة احلقائق التى م�سدرها الهى على اأ�سا�ص اأنها منزلة من اهلل ، عن 

طريق الوحى الإلهى اإىل الر�سل والأنبياء كما فى الديانات ال�سماوية.

ӟاملفكر الدينى مثله مثل الفيل�سوف ي�ستخدم املنطق والعقل فى الفهم والتاأويل والتف�سري والرد على اخل�سوم.

من حيث الغاية : الفل�ضفة والدين يتحدان فى هدف م�ضرتك هو اإدراك احلقيقة.
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2. التوفيق بني الفل�شفة �الدين :

اإن العالقة بني الفل�سفة والدين لي�ست �رشاًعا مطلًقا ، فال الفل�سفات كلها راف�سه للدين والإميان بالألوهية ، ول 

الدين اتخذ من الفل�سفات كلها موقًفا �سلبًيا ، فمعظم الفل�سفات تكاملت مع الدين . وتتجلى ال�سلة بني الفل�سفة والدين فى 

حقيقتني اأ�سا�سيتني :

اإن الفل�سفة والدين يلتقيان فى وحدة جوهرية من حيث اأنهما وجهان حلقيقة واحدة ؛  فالفل�سفة والدين فى جوهرهما 

معرفة �سانع العامل ،  فالفل�سفة درا�سة املوجودات لال�ستدلل بها على ال�سانع.

ت�سرتك الفل�سفة والدين فى غاية واحدة ، وهى حتقيق ال�سعادة.

 ، الإن�سانية  النف�ص  ، ومعرفة حقيقة  الكون لإدراك اخلالق  العقل فى  اإعمال  ال�سماوية جميعها على  الأديان  حثت 

وعالقتها بكل ما فى الوجود ، ومعنى ذلك اأن الإن�سان مطالب باأن يعمل عقله فى حياته الإن�سانية بذلك. فالقراآن الكرمي 

ل يذكر العقل اإل فى مقام التعظيم والتنبيه اإىل وجوب العمل به والرجوع اإليه ، وكذلك الكتب ال�سماوية الأخرى.

ومن هنا ل يجوز لالإن�سان اأن يعطل العقل عن اأداء وظيفته. اإذا كانت الوظيفة التى خلق اهلل العقل من اأجلها هى 

التاأمل والتفكري، فاإن تعطيل العقل عن اأداء هذه الوظيفة يعترب تعطياًل للحكمة التى اأرادها اهلل من خلق العقل.

النتائج  اإىل  للو�سول  العقلية  والرباهني  املنطقية  احلجج  على  والعتماد  والربهان  بالدليل  القراآن  طالب  كما 

ال�سحيحة، وذلك فى قوله تعاىل:{  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ })�سورة النمل- اآية 64(.

وقفة تأمل :

يقول ال�ساعر وهو ي�سف �سرورة الدين :

�إذ� �الإميان �ضاع فال �أمان         وال دنيا ملن مل يحى دينا

ومن ر�ضى �حلياة بغري دين        فقد جعل �لفناء لها قرينا

األي�س الدين هو احلياة ، وهو مناط ال�سعادة ، وهو اأ�سا�س التقدم ؟ 

اقرأ ... وفكر
العقل والدين

ين�سب الأبى العلء املعرى بيت ال�سعر امل�سهور ، الذى ي�ساد فيه بني »العقل« ، و»الدين« اإىل احلد الذى 

يف�سل عنده بني رجل يحتكم اإىل عقله ، واآخر يحتكم اإىل دينه ، كاأمنا هما رجلن ال يلتقيان .

»اإثنان اأهل االأر�س ، ذو عقل بل دين ، واآخر َديٌِّن ال عقل له« 

لو اأردت اأن ت�سحح القول املن�سوب الأبى العلء املعرى )اإثنان اأهل االأر�س ..( لقلت :

ب. قوام كل اإن�سان دين ، اإذن فهو بغري عقل. اأ. قوام كل اإن�سان ال عقل وال دين.  

د. قوام كل اإن�سان عقل ، اإذن فهو بغري دين.  جـ. قوام كل اإن�سان عقل ودين مًعا.  

الدين واحلياة

أبوGالعالءGاملعرى
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العلم الفل�سفة اأوجه الفروق

☯جزئى ح�سى مادي . ☯كلى معنوى جمرد . املو�سوع

☯جتريبى يقوم على املالحظة والتجربة .

☯يقوم على اأ�سا�ص قواعد املنهج العلمى )املالحظة 

، الفرو�ص ، التجربة ، القانون العلمي(.  

☯عقلى تاأملى حتليلى .

اإذا  اإل  فكرة  اأو  مبداأ  ت�سلم ب�سحة  ل  الفل�سفة  ☯اإن 

ثبت لديها ثبوًتا ل يوجد معه جمال لل�سك.

املنهج

☯يبحث عن العلل القريبة ☯تبحث عن العلل البعيدة للظواهر
الغاية

ي�ستبعد  ل  املعا�رش  العلم  كان  واإن   ، ☯مو�سوعى 

تاأثري اجلوانب الإن�سانية الذاتية.

☯ذاتية وت�سطبغ بال�سبغة الإن�سانية.
الذاتية 

واملو�سوعية

2. التكامل بني الفل�شفة �العلم : 

للظواهر  تفهمهم  فى  العلماء  اأفادت  ما  كثرياً  الفال�سفة  فتاأمالت  ؛  الآخر  من  ي�ستفيد  كالهما  والعلم  الفل�سفة  اإن 

الطبيعية . وكثرًيا ما قادت حدو�ص الفال�سفة التطور العلمى واأحيانا ما ت�سبقه ، وتاريخ الفل�سفة يزخر باأولئك الفال�سفة 

الذين جنحوا من خالل تاأمالتهم العقلية ومالحظاتهم احل�سية فى اأن ي�سبقوا بحوث العلماء حول تف�سري الطبيعة  . مثال 

نظرية هرقليط�ص عن الكون .

 منوذج تطبيقىللتوفيق بني الفل�سفة والدين )ابن ر�سد(:

كان حمور جهود ابن ر�سد فى دفاعه عن الفل�سفة يتمثل فى عملية التوفيق بينها وبني الدين، واألف كتابا م�سهورا 

فى هذا ال�ساأن هو »ف�سل املقال فيما بني احلكمة )اأى الفل�سفة( وال�رشيعة )اأى الدين( من الت�سال«، وكانت خال�سة اآرائه 

فى هذا ال�ساأن تتمثل فى اأن هدف كل من الفل�سفة والدين هو الو�سول اإىل احلقيقة ، كما اأن الدين الإ�سالمى حث امل�سلمني 

على التفكري وتعقل اأمور احلياة والوجود، وهو نف�سه ما ت�سعى اإليه الفل�سفة، لذلك لتعار�ص بينهما على الإطالق. 

 الفل�سفة والعلم:

اإن الفل�سفة والعلم ميثالن اأهمية ق�سوى حلياة الن�سان فى هذا العامل ، لأن حياته مل تكن ممكنة ال با�ستخدام عقله 

الواعى فى طرح الكثري من الت�ساوؤلت حول حقيقة الوجود  ، وطبيعة حياته على هذه الأر�ص ، اأو على ال�سعيد العملى 

للو�سول اإىل حلول عملية �رشيعة لكل ما يواجهه من م�سكالت .

وكان ا�ستخدام الن�سان لعقله الواعى فى البداية يختلط فيه العملى بالنظرى . و�سيئا ف�سيئا بداأت تت�سح مالمح 

للفروق بني الفل�سفة والعلم.

1. الفرق بني الفل�شفة �العلم :  

ميكن حتديد الفروق فى التاىل :
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وميكن تو�سيح العالقة بني كل من الفل�سفة والعلم على النحو التاىل : 

كل   ، للمعرفة  اأ�سا�سيني  م�سدرين  دائمًا  �سيظالن  والعلم  الفل�سفة  ✍G
هو  ما  املقام  هذا  فى  بالعلم  ونعنى   ، وجماله  وطريقته  بطبيعته 

الق�سايا  بالفل�سفة  ونعنى   ، العلماء  بني  عليه  خالف  ل  مو�سوعى 

اأن  ، من هنا لبد  التى مازالت مو�سعا للرد والقبول  واملو�سوعات 

نوؤكد على وجود م�ساحات لالت�سال والنف�سال بينهما.

مثال :  تتعامل الريا�سيات مع الأعداد، لكنها ل ت�ستطيع اأن جتيب عن ال�سوؤال الذى 
عن  تعجز  لكنها  الزمن  م�سكالت  الفيزياء  وتعالج   ، العدد  ماهية  عن  ي�ستف�رش 

تعريف ماهية الزمن!

يبحث العلم فى العلل القريبة املبا�رشة  واأحكامه ل تقرر اأكرث مما هو موجود فى الواقع اخلارجى ، اأما الأحكام  ❏G
الفل�سفية فتتعلق بالعلل البعيدة التى هى وراء العلل القريبة اأو فوقها.

القول باأن الفل�سفة تناق�ص العلم هو قول خاطئ ، فهناك تكامل بني العلم والفل�سفة ، فالفل�سفة لي�ست بديلة عن  ❏G
العلم اأو مناف�سة له ؛ لأن  الفل�سفة كانت فى املا�سى حتتوى كّل العلوم ، اإّل اأّن هذا الدور توقف و�سلمت الفل�سفة 

القيادة فى العديد من املو�سوعات للعلوم اجلزئية . فالعلم ل يدر�ص الأ�س�ص اأو البديهيات التى يبنى عليها العلم 

نف�سه اأو انعكا�ساته املعرفية والجتماعية والثقافية ، ولكن هذه  الأمور تقوم بها الفل�سفة.

كل من الفل�سفة والعلم يبحث عن احلقيقة والو�سول اليها . ❏G
كل من الفل�سفة والعلم يدر�ص العامل واحلياة الفل�سفة اجلانب املعنوي والعلم اجلانب املادى . ❏G

اقرأ ... وفكر
    الفلسفة والعلم

كان »اأفلطون« مييل اإىل الهند�سة ، واعترب الريا�سيات اأ�سا�ًسا للتفل�سف ، ومن املعروف اأنه كتب 

على باب اأكادمييته عبارة »من مل يكن مهند�ًسا .. فل يدخل علينا«.

ونتيجة للعلقة الوثيقة بني الفل�سفة والعلم ، هناك من مييل اإىل �سعوبة التفريق بينهما ، فهذا 

»برتراند ر�سل« يقول : »اإن املعرفة الفل�سفية ال تختلف فى جوهرها عن املعرفة العلمية ، فلي�س هناك 

من ينبوع تغرتف منه الفل�سفة ، وال يغرتف منه العلم«.

 وال�سوؤال الآن هو : 

اأ. �سع لهذا املوقف اأكرب عدد ممكن من العناوين املنا�سبة.

تقول  ما  تدعم  اأن  الراى ؟ حاول  موقفك من هذا  هو  ما   .. اأبًدا  يتقابلن  والعلم خ�سمان ال  الفل�سفة  اأن  البع�س  يرى  ب. 

بحقائق.

أفالطون
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اأهداف املو�ضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

ت�رشح معنى الأخالق. ◭ 

متيز بني مفهومى الأخالق وفل�سفة  ◭ 

الأخالق.

تطبق املذاهب الأخالقية املختلفة  ◭ 

على مواقف من احلياة اليومية.

املنفعة  بني  العالقة  مبثال  ت�رشح  ◭ 

واملذهب الخالقي.

تقارن بني الوظيفة النظرية العقلية  ◭ 

والوظيفة الناهية الآمرة لل�سمري.

للمذاهب  املختلفة  املواقف  تنقد  ◭ 

الأخالقية.

بع�ص  على  ال��واج��ب  م��ب��داأ  تطبق  ◭ 

املواقف احلياتية.

املذاهب  من  الإ�سالم  موقف  تف�رش  ◭ 

الأخالقية.

فال�سفة  لأه�����م  ����س���وًرا  جت��م��ع  ◭ 

الأخالق.

الأخالقية  امل��ذاه��ب  ب��ني  ت���وازن  ◭ 

املختلفة.

املو�ضوع الثالث

فل�ضفة الأخالق ..ماهيتها،ومذاهبها

ْ
 اآالأْخالآُق ماآ َبِقَيْت فاإن

ْ
اإَِناآ اآالأَُم

واآ
ْ

 َذَهب
ْ

ُهْمو ّذهَبْت اأخالآُقُهم

»اأحمد �شوقي«

اإن الن�ساأة احلقيقية الأوىل لالأخالق تعود اإىل حكماء ال�رشق القدمي 

الذين اهتدوا منذ املا�سى القدمي بالتفكري النظرى اأو الدينى اإىل وجهات 

نظر فى ال�سمري والأخالق وخريية الأفعال الإن�سانية و�رشها. 

اأما فل�سفة الأخالق باعتبارها فرعًا للدرا�سات الفل�سفية فقد ن�ساأت 

و»ال�سوف�سطائيني«   »�سقراط«  ع�رش  فى  مرة  لأول  اليونان  فال�سفة  عند 

خالل القرنني اخلام�ص والرابع قبل امليالد. ثم تتابعت املذاهب الأخالقية 

لدى الفال�سفة بعد ذلك ، منذ اأفالطون واأر�سطو اأعظم فال�سفة اليونان.

ثالثة  فى  الأخالق  لكلمة  املختلفة  ال�ستخدامات  نح�رش  اأن  ميكن 

معاٍن رئي�سة هى على النحو التايل:

اأواًل - ن�ساأة فل�سفة االأخالق :

ثانًيا - حول االأخالق وفل�سفة االأخالق : 

الثالث الثانى الأول

ӟوقد تعنى البحث فى 
وقواعد  احلياة  طرق 

ال�سلوك.

جمموعة  تعنى  ӟوقد 
قواعد  م��ن  معينة 

عليها  ت  َتربَّ ال�سلوك 

الأجيال النا�سئة.

كلمة  ت��ع��ن��ى  ӟق����د 
اأو  طريقة  الأخ���الق 

فى  معينًا  اأ�سلوبًا 

احلياة.

الأخالق  يعنى   ӟفهو

باعتبارها فرعًا من 

ومهمته   ، الفل�سفة 

درا�سة هذه الف�سائل 

درا�سة  الرذائل(  )اأو 

ع��ق��ل��ي��ة خ��ال�����س��ة ، 

يقوم  ذل��ك  فى  وه��و 

ب���������رشح وت��ف�����س��ري 

وامل���ربرات  الأ�س�ص 

عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ى 

الأخالق. وي�سري هذا 

»فل�سفة  اإىل  املعنى 

الأخالق«.

اإىل  ي�������س���ري  ���و  ӟف���ه

القواعد  جم��م��وع��ة 

والن�سائح الأخالقية 

عليها   
َّ
ُي��رب��ى ال��ت��ى 

املدار�ص  فى  الن�صء 

اإىل  الآب���اء  يعمد  اأو 

اأبنائهم  فى  غر�سها 

فى املنزل.

اإىل  اأق�������رب  ӟف���ه���و 
الدينية  الأخ�����الق 

جاهدة  ت�سعى  التى 

القيم  ت�سبح  اأن  اإىل 

اأ�سلوبًا  الأخ��الق��ي��ة 

النا�ص،  ح��ي��اة  ف��ى 

تعاملهم،  وط����رق 

ال�سدق،  فيقولون 

وي����ردون الأم��ان��ة، 

عن  وي���ت���ع���ف���ف���ون 

ويتعاون  ال�سغائر، 

بع�ص  م��ع  بع�سهم 

وحم���ب���ة،  ود  ف����ى 

»فالدين املعاملة«.
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ومعنى ذلك كله اأن املجال الأخالقى ، جاء نتيجة البحث الفل�سفى ، �سعيًا وراء معرفة الأ�س�ص الأوىل ، واملبادىء 

البعيدة ، التى تقوم عليها هذه الف�سائل الأخالقية  ، وهذا ما يطلق عليه فل�سفة الأخالق التى ت�سعى اإىل نقد وتقييم هذه 

الف�سائل والك�سف عن مبادىء ال�سلوك الأخالقي.

الأخالق 

وفل�سفة 

الأخالق

املعنى الأول

قواعد ال�سلوك

تتفق  احلياة  يف  وطريقته  املرء  واأ�سلوب 

مع عادات املجتمع وتقاليده

املعنى الثاين

الرتبية الأخالقية

نقل الآداب العامة والف�سائل اإىل ال�سغار 

)الن�سح والإر�ساد(

املعنى الثالث

فل�سفة الأخالق

 البحث الفل�سفي حول الف�سائل الأخالقية

ا دار بني الأب �البن على النحو التاىل : 
ً
تاأمل حوار

املربراحلوار

ل ت�رشق يا بنى !  الأب

وملاذ تطلب منى األَّ اأ�رشق ؟          الأبن
الأخالق  فل�سفة  ال�سوؤال  هذا  )يج�سد 

مبعناها ال�سيق(

الأب

د
ر
ل
 ا
ل

ئ
دا

ب

لأنك اإذا �رشقت دخلت ال�سجن.    

عليه  تقوم  ال��ذى  الأ���س��ا���ص  يج�سّد  التربير  ه��ذا 

الف�سائل الأخالقية فى املجتمع وقوانني الدولة.

لأن اهلل �سوف يعاقبك فى الآخرة.

ن�سميه  ما  )وه��و  الأ�سا�ص  ي��رد  احلالة  ه��ذه  فى 

بال�سلوك الخالقي( اإىل »الدين«.

هذه  على  يوؤنبك  �سوف  �سمريك  لأن 

ال�رشقة
هنا يرد الأ�سا�ص اإىل ال�سمري«.

اأن  على  يجربك  ال��ذى  ه��و  العقل  لأن 

حترتم نف�سك كاإن�سان.

الأخالقى  ال�سلوك  ي��رد  بذلك 

فعل  كما  العقلى  الواجب  اإىل 

»اإميانويل  الأملانى  الفيل�سوف 

كانط« 

كانط
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اإن املذهب الأخالقى ميثل روؤية الفيل�سوف جلوهر ال�سلوك الأخالقى الفا�سل  . وكل فيل�سوف �ساحب مذهب اأخالقى 

مرتبط بروؤيته الفل�سفية اخلا�سة .

 ، �ستى  ، وذهبوا فى ذلك مذاهب  املذهب اخللقى  لأ�سا�ص  تف�سريهم  الزمان فى  الأخالق من قدمي  اختلف فال�سفة 

و�سنعر�ص فيما يلى جمموعة من هذه املذاهب الأخالقية.

هذا ، و�سوف نقت�رش فيما يلى على املالمح العامة لهذه املذاهب.

1. املذهب العقلى لدى فل�شفة اليونان :

اأثار »ال�سوف�سطائيون« امل�سكلة الأخالقية فى الفل�سفة اليونانية عندما قال اأحد زعمائهم »بروتاجورا�ص« اإن  ✍G
الإن�سان الفرد هو معيار الأ�سياء جميًعا ، فاإن قال عن �سئ اإنه خري فهو خري بالن�سبة له ، واإن قال عن �سئ اإنه 

�رش فهو �رش بالن�سبة له.

اأقر »ال�سوف�سطائيون« اإذن ن�سبية الف�سائل الأخالقية ، واأ�سبح ل يوجد خري مطلق ، اأو �رش مطلق ، فاأى �سئ  ✍G
ميكن اأن يكون خرًيا و�رًشا فى اآن واحد ح�سب ما ينفعنى كفرد.

وهذه الن�سبية الأخالقية كانت دافًعا لثورة »�سقراط« على »ال�سوف�سطائيني« ورف�سه لروؤيتهم  ✍G
النفعية؛ حيث اأكد على اأن العقل هو اأ�سا�ص الأخالق ، ومعيار التمييز بني اخلري وال�رش.

ومن هنا راأى »�سقراط« اأن الف�سيلة واحدة واإن تعددت اأ�سماوؤها ، فال�سدق ف�سيلة،  ✍G
من  ينبع  َعلٌم  فهى  ثم  ومن  اخلري  اإدراك  هى  »�سقراط«  عند  فالف�سيلة   ، ف�سيلة  والتقوى 

�سمري الإن�سان وعقله واإن كان يظهر فى �سلوكه.

اأكد »اأفالطون« على مذهب »�سقراط« حينما قال اإن للخري مثاًل واحًدا ينبغى على  ✍G
الإن�سان العاقل الواعى اإدراكه ، واإذا ادركه غريَّ من �سلوكه ، في�سري فا�ساًل على الدوام.

الإن�سان عند »اأفالطون« تت�سارع بداخله قوى ثالث للنف�ص ، اإن حتّكم فيها �سار  ✍G
متمتًعا بالف�سيلة على النحو التاىل :

ثالًثا - معنى املذهب االخالقى :

رابًعا - املذاهب االأخالقية :

املذاهب الأخلقية

مذهب الضميرمذهب املنفعة العامةاملذهب العقلى مذهب الواجباملذهب االجتماعي الوضعي
)سقراط – أفالطون – 

)شافتسبري – بطلر()بنتام ومل(أرسطو – الرواقية( )كانط()كونت ودور كامي وبريل(
م�سدر  هــو  االإنــ�ــســاين  العقل 

فاحلياة   ، ــي  االأخــلق املــذهــب 

الفا�سلة هي التي جتري وفق عقل 

�سليم ومن ثم يتحقق اخلري.

هو  االأخلقي  املذهب  م�سدر 

االأمل  اأو  النفع  كان  �سواء  اجلزاء، 

– فاالإن�سان ي�سعى اإىل ما ي�سبب 
النفع، ويبتعد عما ي�سبب االأمل. 

ينبع  االأخــلقــي  ــب  ــذه امل

وم�سدره  الفرد،  داخــل  من 

ال�سمري.

املذهب  م�سدر  هو  املجتمع 

االأخلقي عن طريق ما يعرف  

بالعقل اجلمعي.

االأخلق  حمور  هو  الواجب 

اأو  اخلارجية  ال�سلطة  ولي�س 

املنفعة.

سقراط
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تعقيب على املذهب العقلي:

لقد ا�ستقر الراأى عند اأ�سحاب املذهب العقلى ، على اأن العقل هبة اهلل لالإن�سان وحده دون �سائر الكائنات، ومن  ✍

هنا كان حر�ص الإن�سان على اأن ي�ستجيب لإمالء عقله ، ويعزف عن نداء �سهواته.

لكن منهم من اأ�رشف فى تقدير العقل ومكانه من �سلوك الإن�سان ، وطالب باإماتة اجلانب احل�سى والعواطف. ✍

لكن حياة الإن�سان ل ت�ستقيم بغري مراعاة ما فى طبيعته من دوافع فطرية ، وما تهياأ له من عواطف مكت�سبه.  ✍

2. مذهب املنفعة فى الع�رص احلديث:

يرى اأ�سحاب هذا املذهب اأن الإن�سان بطبيعته وفطرته يلتم�ص �سعادته فى كل ما يقوم به من اأفعال. eG
فهو اأنانى بطبعه وفطرته ؛ ولذلك ينبغى اأن ين�سد الإن�سان فى كل ت�رشف يقدم  eG
عليه حتقيق لذة اأو منفعة اأو تفادى اأمل ، كانت هذه هى نظرة القدماء من دعاة 

اللذة )املنفعة الفردية(. 

ثم ذهب املحدثون من اأ�سحاب هذا املذهب )بنتام ، وجون �ستيوارت مل( اإىل  eG
تو�سيع دائرة املنفعة لتعميم حتقيق ال�سعادة للفرد ولأكرب عدد من النا�ص. 

تعقيب على مذهب املنفعة :

اإن الإن�سان بطبعه وفطرته ين�سد منافعه ويلتم�ص ما يحقق م�ساحله، فما حاجته 

بعد هذا اإىل مذهب اأخالقى ير�سده اإىل كماله الإن�سانى ..؟ اإن الأحرى بالإن�سان األَّ ين�سد 

ال�سعادة اإلَّ حني تتفق مع الواجب ول تتنافى مع منطق العقل.

ف�سيلتها القوة

م العقل فى القوة ال�سهوانية �سار متمتًعا بف�سيلة العفة.   فاإَن حتكَّ ال�سهوانية

م العقل فى القوة الغ�سبية �سار متمتًعا بف�سيلة ال�سجاعة. واإن حتكَّ الغ�سبية

والعقل لكى ميكنه التحكم فى هاتني القوتني  يكون متمتًعا بف�سيلة احلكمة.
العاقلة

وحتلى الإن�سان بهذه الف�سائل العقلية الثالث )احلكمة ، ال�سجاعة ، العفة( يعنى حتلى الإن�سان بف�سيلة العدالة ، وهى 

راأ�ص الف�سائل الأخالقية عند اأفالطون.

اللذة مصدر السلوك األخالقيوقفة تأمل

يقول اهلل تعاىل    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ          ٺ  

ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ )�سورة حممد : اآية 12(
يعزز هذا املوقف القراآنى بع�س االنتقادات التى وجهت  اإىل مذهب املنفعة ؛ فالتمتع واالأكل مثل االأنعام يعترب لذة .. وال�سوؤال 

: هل ت�سلح تلك اللذة التى ُت�ّسبه االإن�سان باحليوانات اأن تكون م�سدًرا لل�سلوك االأخلقى ؟!

جونGستيوراتGمل
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3. املذهب الجتماعى الو�شعي: 

رف�ست الفل�سفة الو�سعية )كونت ودوركامي وبريل( النظرة التقليدية فى علم الأخالق  ✍G
اأن يكون عليه ال�سلوك الإن�سانى مبا  باعتباره علمًا معياريًا يبحث فيما ينبغى 

هو كذلك.

الظواهر  اأو  العادات  علم  هو  الأخ��الق  علم  اأن  الو�سعية  الفل�سفة  وراأت  ✍G
اخللقية كما هى موجودة بالفعل فى جمتمع معني.

ينزع  ال��ذى  الجتماع  علم  ف��روع  من  فرًعا  الأخ��الق  علم  اأ�سبح  بهذا  ✍G
الو�سعيون اإىل ادخاله فى نطاق العلوم الطبيعية.

؛  اأخالقية  �سلطة  لكل  الأ�سمى  واملرجع  للقيم،  الأعلى  امل�سدر  هو  املجتمع  ي�سبح  وبهذا  ✍G
فالإن�سان ع�سو فى وحدة اجتماعية يرث تقاليدها ، ويتلقى تعاليمها ويخ�سع ملعايري التقومي وقواعد ال�سلوك 

فيها . 

تعقيب على املذهب االجتماعى الو�ضعي:

الإلزام الو�سعى تعبري عن خ�سوع الفرد الكامل للمجتمع. وتبدو مغالة الو�سعيني فى ت�سوير املجتمع على اأنه هو 

امل�سدر الوحيد للقيم الأخالقية عند الفرد، فى حني اأن للفرد ن�سيبه امللحوظ فى و�سع هذه القيم.

4. مذهب ال�شمري )بطلر( :   

ذهب فريق من الفال�سفة اإىل اأن الأخالق وال�سلوك الخالقى يعود اإىل ال�سمري املقيم فى 

نف�ص الإن�سان ، فهو الذى يوجب على كل اإن�سان اأن يت�رشف بوحيه ، واأن ي�ستجيب لندائه 

، ول يع�سى له اأمراً. 

فال�سفة  اجتاهات  اأو�سع  اخللقى  واملذهب  الأخ��الق  تف�سري  فى  الجت��اه  هذا  ولعل 

الأخالق �سيوعًا. فهو �سدى ما يرتدد فى نف�ص الرجل العادى الذى مل يفل�سف نظرية فى 

اخلري وال�رش، ومل يدر�ص الأخالق درا�سة نظرية جمردة. وهو اجتاه يالئم عامة املتدينني من 

النا�ص من حيث اإنهم ي�سلمون بوجود ال�سمري، واإن كانوا يوحدون فى العادة بينه وبني �سوت 

اهلل. ويعد »جوزيف بطلر« )1692 – 1752( اأكرث فال�سفة مذهب ال�سمري انت�ساراً وتاأثرياً. ونعر�ص فيما يلى موجزاً عن مفهوم 

ال�سمري ووظيفته فى فل�سفة بطلر.

أوجستGكونت

جوزيفGبطلر
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اأ. ما املق�ضود بال�ضمري؟

 ، و�سهواته  اأهوائه  جموح  من  واحلد  نزواته  ب�سبط  تلزمه  التى  وهى  الإن�سان  داخل  كامنة  فطرية  قوة  ال�سمري 

وتوجهه اإىل حيث ينبغى اأن ي�سري والإن�سان يتميز عن احليوان بهذا ال�سمري.

ب. ما وظائف ال�ضمري ؟

ال�سمري – كما راأينا – ميثل القوة العليا فى الإن�سان ويقوم بوظيفتني فى راأى »بطلر«:

وظيفة اآمرة ناهيةوظيفة عقلية نظرية

ӟال�سمري هنا ميثل مبداأ فكريًا مو�سوعه: اأفعال النا�ص، 

ونواياهم .

ӟوال�سمري حني يحكم على الأفعال فاإنه ينظر اإليها من 

زاوية ال�سواب واخلطاأ ، "اخلري" و "ال�رش." 

ӟيدين ال�سمري الفعل اخلطاأ ، والأذى املتعمد. ول يدين 

الأفعال الأخرى.

ӟ مييز بني الأذى الذى يحيق ب�سخ�ص نتيجة عقابه على 

جرم ارتكبه. وبني الأذى الذى يقع على �سخ�ص بريء.

ӟلل�سمري جانب اآخر هو �سلطة اأمرة وناهية .

اأننا ل ننظر اإىل العبارات التى يقولها ال�سمري  ӟيرى "بطلر" 

على اأنها عبارات ا�ستح�سان اأو ا�ستهجان فح�سب؛ بل هى 

عبارات ملزمة اأو لها قوة الإلزام ، فهى تاأمر بعمل الفعل 

الذى ي�ستح�سنه ، وترك الفعل الذى ي�ستهجنه.

ӟفحني ي�سف ال�سمري فعاًل باأنه خاطيء، فاإن ذلك يعنى 

اأمراً باأن تتخلى عن فعله. 

تعقيب على مذهب ال�ضمري:

مع �سمو املذهب اخللقى »لبطلر« فلقد واجه بع�ص النتقادات لعل اأهمها:

اأنه مل يذكر ما هى ال�سمة امل�سرتكة بني الأفعال اخلرية التى متيزها وت�سفى عليها اخلريية؛ بحيث ن�ستطيع اأن  ✍G
ن�ستخدمها كمعيار لل�سواب واخلطاأ.

اأنه يقول اإن ال�سمري قوة عامة م�سرتكة بني النا�ص جميعًا. ومع ذلك، فنحن نالحظ اأن ال�سمري لي�ص واحداً فى  ✍G
النا�ص جميعًا، بدليل اختالفهم فيما ي�سدرون من اأحكام على الفعل الإن�سانى الواحد.

 تأمل
»الرحمة مقابل القسوة«    

قد يزجر الطفل فى بع�س االأحيان زميًل له ينتزع جناح طائر �سعيف ، اأو يعذب قطة �سغرية ال حول 

لها وال قوة. قد ال يعرف الطفل القاعدة اخللقية التى تقول: اإن الرحمة خري من الق�سوة؛ لكنه ي�سعر داخلياً 

باأن من امل�ستهجن اأن تعانى الكائنات احلية وتتاأمل من غري مربر يوجب اإيلمها.

انقد ما جاء من �سلوكيات فى هذا املوقف.
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الأخالق ا�ستجابة لإمالء العقل الواجب اأ�سا�س الأخالق ة مفهوم الإرادة اخلرَيرّ

الفعل  اأداء  هو  الواجب  معنى  اإن  ❏

الذى  اخللقى  للقانون  اح��رتام��ًا 

؛   
ِّ
كلى وقانون  عامة  قاعدة  هو 

من  ال�سواب  مييز  اإذا  فالإن�سان 

اخلطاأ فى ال�سلوك العملي.

»العقل«  من  اأ�سا�ص  اإىل  ي�ستند  اأمر  ❏

ما  هو  فيه  العقلى  الأ�سا�ص  وهذا   .

يجعله مفرو�سًا على الإن�سان بحكم 

العقلى  بالأ�سا�ص  واملراد   ، طبيعته 

هو اأن نقي�ص الفعل يوؤدى اإىل انعدام 

الفعل نف�سه.

التى  وحدها  هى  اخل��رية  الإرادة  ❏

 ، العامل  ه��ذا  فى  ت�سورها  ميكن 

وال�سىء الوحيد الذى ميكن اأن يعد 

خرياً على الإطالق ودون اأدنى قيد 

اأو �رشط. 

وينجو  ي�رشق  الل�ص  اإن   : مثال❏ 

فى  ينتفع  وبذلك  العقاب،  من 

لكن  ؛   ���رشق  مبا  الدنيا  حياته 

ه�ذا الل��ص

ياأتيه  ن��ف�����س��ه 

من  ال�������س���وت 

داخله ليقول له 

اقرتف  ق��د  اإن��ه 

اإثمًا.  

:  لو ت�سورنا كل اإن�سان يكذب  مثال ❏

فى كل ما يقول لنتفى بني النا�ص 

اإمكانية التفاهم ؛ ولكان كل �سامع 

�سيحكم بالكذب على كل قول ي�سمعه 

للقائل  حاجة  فال  واإذن  قائل،  من 

اإىل اأى قول يقوله، كما اأنه ل حاجة 

لل�سامع اإىل اأى قول ي�سمعه.

اإن�سان اأن يفعل  مثال❏ : فاإذا ق�سد 

يو�سك  غريق  كاإنقاذ  خ��رياً؛  فعاًل 

على الهالك، اأو اإذا حاول طبيب اأن 

�سكرات  يعانى  ينقذ حياة مري�ص 

املوت،

ينقذ  مل  لكن 

الغريق ومات 

امل���ري�������ص؛ 

كّل  ف�سل  اأى 

منهما. 

هذا ، وميكن اإيجاز اأهم الأفكار الفل�سفية فى مذهب “كانط” عن الواجب فيما يلى :

تعقيب على مذهب الواجب:

ي�سدر ال�سلوك الأخالقى فى مذهب الواجب عن العقل وحده ، والعمل على اإماتة دوافعنا وميولنا الفطرية ، وهذا 

يخالف طبيعة الإن�سان.

واإجماًل ميكن القول : اإن ال�سلوك الأخالقى ال�سليم �رشورٌى حلياة كل اإن�سان يحرتم اإن�سانيته ، ويتطلع اإىل 

الت�سبه باملثل الأعلى للخري ، ولكن على قدر ما ت�سعفه اإمكانيات طبيعته الب�رشية ، وتقت�سيه ظروف املحيط الذى 

يعي�ص فيه.

5. مذهب الواجب:    

يرى الفيل�سوف الأملانى »اإمانويل كانط« اأن فل�سفة الأخالق تقوم على اأ�سا�ص الإلزام 

الذاتى الذى يفر�سه الإن�سان على نف�سه ، وهى اأخالق الواجب. 

كانط



19

املوضوع الثالث : فلسفة األخالق ... ماهيتها ، ومذاهبها

الصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

تأمل
القانون االخالقى

قال »كانط« :�سيئان ميلآن قلبى اإعجابًا واإكباًرا يتجددان وينموان با�ستمرار كلما اأمعنت فيهما: تاأمل ال�سماء املزدانة 

بالنجوم فوقى ، والقانون االخلقى فى داخلي«.

اأ. ماذا يق�سد »كانط« بالقانون االأخلقى ؟

ب. هل توؤيد مذهب كانط فى ال�سلوك االأخلقى ؟ .. وملاذا ؟

أقرأ .. وأجب
الصدق
قال »جمدى « : اأنا اأقول ال�سدق دائًما ، خوًفا من عقاب اأبى .

وقالت زينب : واأنا اأقول ال�سدق ، الأن �سمريى بطبيعته يدين الكذب ونحو ذلك من الرذائل حد�سًيا تلقائًيا.

وقال »كمال«: اأما اأنا فاأقول ال�سدق ، الأنى اأرف�س الكذب على االإطلق احرتاًما للقانون االأخلقى .

ب. اأى املتحاورين توؤيد ؟ .. وملاذا ؟ اأ. حدد املذهب االأخلقى الذى ميثله كل متحاور.  

 فكر
ملاذا حتب الصدق ؟

ملاذا حتب ال�سدق ؟ �سوؤال طرحه املعلم على الطلب ، فاأجاب اأحدهم باأنه يحبه ؛ الأنه ي�ستفيد منه ، واأجاب االآخر 

الأن املجتمع ياأمره بذلك ، بينما اأجاب الثالث اإن قول ال�سدق واجب.

اأ. اأى مذهب اأخلقى تاأثر به كل منهم؟

ب. اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع زملئك ؟  اذكر مربراتك.
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اأهداف املو�ضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

ت�رشح معنى الفل�سفة ال�سيا�سية. ◭ 

الفل�سفة  ب��ني  ال�����س��ل��ة  ت�ستنتج  ◭ 

وال�سيا�سة.

عند  ال�سيا�سية  الفل�سفة  بني  تقارن  ◭ 

كل من اأفالطون واأر�سطو.

تناق�ص فكر الفارابى ال�سيا�سي. ◭ 

تفرق بني العقد الجتماعى عند كل  ◭ 

من “هوبز ولوك”.

ال�سيا�سى  الفكر  على  براأيك  تعقب  ◭ 

 ، )الفارابى  الفال�سفة  بع�ص  عند 

هوبز ، رو�سو(.

تو�سح الفرق بني مفهوم احلكومة  ◭ 

ومفهوم الدولة.

فل�سفة  ف��ى  ال��دول��ة  ن�����س��اأة  تف�رش  ◭ 

اأفالطون.

فى ن�ساة  تنقد نظرية “جون لوك”  ◭

الدولة.

املو�ضوع الرابع

الفل�ضفة ال�ضيا�ضية..مفهومها،ومو�ضوعاتها

اأ�سل كلمة ال�سيا�سة فى اللغة الإجنليزية Politics م�ستمد من الكلمة 

قدماء  املدينة عند  دولة  اأن  ، غري  املدينة  دولة  Polis مبعنى  اليونانية 

املواطن  تربية  فى  لها  نهاية  ل  ووظائف  مهام  تتوىل  كانت  اليونان 

والإ�رشاف على حياته اخلا�سة.

وميكن متييز علم ال�سيا�سة عن الفل�سفة ال�سيا�سية على النحو التاىل :

اأواًل-ال�سيا�سة والفل�سفة ال�سيا�سية :

الفل�سفة ال�سيا�سية علم ال�سيا�سة

ӟ تتناول الفل�سفة ال�سيا�سية املبادىء 

علماء  بها  ي�سلم  التى   ، والت�سورات 

وال�����رشح  بالتو�سيح   ، ال�سيا�سة 

والتحليل.

ӟ تتجه الفل�سفة ال�سيا�سية اإىل ت�سخي�ص 

اأمرا�ص املجتمع ال�سيا�سية وحماولة 

بت�سحيحها  الكفيلة  احللول  اإيجاد 

ينبغى  ما  باقرتاح  عالجها  وو�سف 

اأن يكون عليه املجتمع والدولة.     

مثل  القيم  بع�ص  وج��ود  تفرت�ص   ӟ

تقييم  وحت��اول   .. واحل��ري��ة  العدالة 

الواقع فى �سوء هذه القيم.

ال�سيا�سة  حقيقة  فى  البحث  ӟتتناول 

موجودة  هى  وهل   ، ن�ساأتها  واأ�سل 

وهل   ، والعقد  بالتفاق  اأم  بالطبيعة 

 ، املطلقة  امل�ساواة  العدالة  ت�ستلزم 

البع�ص  بامتياز  العدالة  تق�سى  اأم 

بحيث يكون التمايز والختالف اأمراً 

طبيعيًا.

احلديث  ال�سيا�سة  ع��ل��م  ӟي��ق��وم 

مبهمة و�سف الظواهر ال�سيا�سية 

عالقاتها  وم��ع��رف��ة  وحتليلها 

ببع�سها. 

و�سع  اإىل  الو�سول  اإىل  ӟيهدف 

جمال  فى  ثابتة  علمية  قوانني 

ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي.

والتحليل  ب��ال��درا���س��ة  ӟي��ت��ن��اول 

الظواهر ال�سيا�سية املختلفة التى 

ت�سمل نظم احلكم كما هى قائمة 

فعاًل فى الدول املختلفة وعالقة 

الدولة  �سلطة  اأو  ببع�سها،  الدول 

اإزاء  الفرد  وواجبات  الفرد،  على 

الدولة. 

النظام  هى  »الدميقراطية 

يف  تاأكيد  بكل  ي�ضتمر  �ضوف  الذي  الوحيد 

طرح توظيف مربح ، اأي له عائد على امل�ضتوى 

ال�ضيا�ضيني  للفال�ضفة  واالإحرتايف  املفهومي 

خالل القرن الواحد والع�ضرين ..«

»لني جودمان«



21

املوضوع الرابع : الفلسفة السياسية .. مفهومها، وموضوعاتها

الصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانًيا - ن�ساأة فل�سفة ال�سيا�سة :

ن�ساأت الفل�سفة ال�سيا�سية لأول مرة من خالل احلياة ال�سيا�سية التى وجدت عند اليونان خالل القرن اخلام�ص  ✍G
قبل امليالد.

اإن احل�سارات ال�رشقية القدمية قد عرفت النظم ال�سيا�سية والت�رشيعات والقوانني التى تنتظم بها حياة اأفرادها  ✍G
اإلَّ اأنها مل ت�سع هذه النظم والقوانني مو�سع الت�ساوؤل ، كما فعل فال�سفة اليونان حني اأثاروا هذه امل�سكلة التى 

دارت حول الدولة وقوانينها : هل هى موجودة بالطبيعة اأم من �سنع الإن�سان ؟ هل ميكن لالإن�سان اأن يغريها 

بح�سب تغري ظروفه ؟ اأم اأن لها طبيعة ثابتة ل تتغري على مدى الع�سور والأيام ؟ 

اأثارت الفل�سفة ال�سيا�سية عند اليونان البحث عن م�سدر �سلطة احلكام وامللوك ، وهل يتلقى احلكام �سلطاتهم  ✍G
وقوتهم من الآلهة، اأم اأن اأ�سل �سلطاتهم اتفاق النا�ص فيما بينهم ؟ كما ت�ساءلوا عن اأف�سل  �سور احلكم ، وما 

الدولة املثالية؟

أنواع احلكم وأشكال احلكوماتنظريات نشأة الدولة

النظريات اليونانية 

القدمية

النظريات احلديثة

)نظريات العقد الجتماعي(

يف الفل�سفة

 الغربية

يف الفل�سفة

 الإ�سالمية

احلكم الدميقراطي 

احلديث

الدولة يف فل�سفة �سقراط

الدولة يف فل�سفة اأفالطون

نظرية توما�ص هوبز

نظرية جون لوك

نظرية رو�سو الفارابي

الدولة واأنواع احلكم

1. ن�شاأة الد�لة فى النظريات اليونانية القدمية : 

عا�ص �سقراط )469 – 399✍ ق.م( فى ظل حكومة اآثينا التى �سهدت لأول مرة فى التاريخ دولة دميقراطية حققت 

ملواطنيها كثرياً من احلقوق التى مل تعرفها ال�سعوب الأخرى.

اأخذوا  حني  عنه  ال�سف�سطائيون  عرب  الذى  الجتماعى  والظلم  الف�ساد  اأوجه  من  كثري  وجود  من  مينع  مل  ذلك  ✍

يناق�سون اأ�سل القوانني والنظم ال�سيا�سية ون�ساأة الدولة هل مرجعها اإىل الآلهة اأم اإىل اإرادة الإن�سان؟

عا�ص �سقراط فى هذا الع�رش وحوكم فى ظل حكومة اآثينا ، وق�سى عليه بالإعدام لنقده بع�ص جوانب احلكم  ✍

ومعار�سته للحكام.

ال�سيا�سى بعنوان:  الفكر  اأ�سهر كتاب عرفه تاريخ  اأفالطون )427-347✍ ق.م( وكتب  وفى ظل هذه الظروف ن�ساأ 

حماورة »اجلمهورية« الذى كر�سه لو�سف الدولة املثالية التى كانت اأول روؤية فل�سفية ملدينة فا�سلة عرفها 

الفال�سفة وكتبوا على غرارها ما ت�سوروه عن احلكم الأمثل.

ثالًثا - نظريات ن�ساأة الدولة :
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فكر
الشهيد األول للعقل وحكمته 

ظل »�سقراط« يوؤدى ر�سالته وي�سري وراءه ال�سيوخ وال�سباب ، يلهب فيهم روح الف�سيلة ويزكى 

فيهم نزعة الثورة على الف�ساد ، حتى بلغ ال�سبعني من عمره ، فاجتمعت عليه قوى ال�سر واإرادات 

االنتقام ، فوجهت اإليه تهمة ذات �سقني:

دينى : وهو اإنكاره الآلهه اليونان ودعوته اإىل اآلهة جديدة.

و�سيا�سي : وهو اإف�ساد ال�سباب بتحري�سهم على النظام القائم.

 ، رائدة  وبطوله  رائع  ثبات  ر�سالته فى  ويوؤكد  ي�سرح موقفه  االتهام  �سقراط فى قف�س  ووقف 

ال�سهيد االأول  فاأم�سى �سقراط   ، باإعدامه  الق�ساة و�سدر احلكم  اأن ي�ستعطفهم فثارت حمية  واأبى 

للعقل وحكمته.

وهنا نت�ساءل:

ما قيمة �سقراط فى الفكر الفل�سفى عامة والفكر الفل�سفى اليونانى على وجه اخل�سو�س ؟   

اأ. ن�ضاأة الدولة فى فل�ضفة اأفالطون : 

اتفق اأفالطون مع اأ�ستاذه �سقراط على اأن ن�ساة الدولة اأمر طبيعى فطر عليه الإن�سان ، اإذ يرى اأفالطون اأن الفرد  ✍G
ل ي�ستطيع اأن يكفى حاجاته ال�رشورية للمعي�سة بنف�سه دائمًا بل يتعاون مع غريه على ق�ساء هذه احلاجات 

اأهم �رشورياتها. والإن�سان بطبعه حيوان اجتماعى ل ي�ستغنى عن احلياة مع  التى يعد املاأكل وامللب�ص من 

الآخرين.

لذلك ، فقد ظهر التخ�س�ص بني املواطنني ، اإذ يقوم البع�ص بالزراعة والبع�ص الآخر بال�سناعة اأو بالتجارة، ثم  ✍G
بعد اأن يكفى املجتمع حاجات اأفراده ال�رشورية يبداأ فى التو�سع فى التجارة مع الدول الأخرى. 

�سفات  لهم  ويتوفر  وتوجيههم  املواطنني  �سيا�سة  يتولون  وحكام  وحرا�ص  جند  اإىل  احلاجة  تن�ساأ  هنا  ومن  ✍G
ال�سجاعة واحلما�سة واحلكمة والدفاع عن الأفراد وحمايتهم .

ينتهى اأفالطون من ذلك اإىل تق�سيم الدولة اإىل ثالث طبقات رئي�سة: ✍G
طبقة املنتجني: 

وهى التى تتوىل اإنتاج حاجات املجتمع ال�رشورية من ماأكل وملب�ص وم�سكن.

طبقة اجلند: 

وتتوىل مهمة الدفاع عن الدولة وت�سهر على حماية نظامها وترد كل اعتداء يقع عليها.

طبقة احلكام:

الذين يتولون مهمة احلكم وتوجيه الدولة بكل طبقاتها نحو اخلري؛ لأن الدولة ال�ساحلة هى الكفيلة بتكوين 

املواطن ال�سالح.

العدالة  فى راأى اأفالطون تتلخ�ص فى اأداء كل طبقة للوظيفة اخلا�سة بها ملتزمه بف�سيلتها. ✍G
تتحقق املدينة الفا�سلة بالهتمام برتبية طبقة اجلند اأو املحاربني، وطبقة احلكام منذ نعومة اأظفارهم، تربية  ✍G

تتناول الروح والبدن على ال�سواء، فيدر�سون املو�سيقى ، والرتبية الريا�سية ، والعلوم الريا�سية ، والفل�سفة.

سقراط
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ب. ن�ضاأة الدولة فى فل�ضفة اأر�ضطو :

اتفق اأر�سطو مع اأ�ستاذه اأفالطون فى قوله اإن الإن�سان حيوان اجتماعى بالطبع ، واإنه ل ي�ستغنى عن احلياة  ✍G
فى جمتمع منظم، 

اإىل  اأنواع احلكم هو حكم الفال�سفة ، واإمنا دعا  اأف�سل  اأ�ستاذه فى القول باأن  اأر�سطو مع  مل يتفق  ✍G
احلكومة الد�ستورية التى تلتزم باحرتام القوانني.

يرى اأر�سطو اأن الدولة هى نظام طبيعى ، �ساأنها �ساأن الأ�رشة اأو القرية من �سنع الطبيعة ؛ لأن  ✍G
الإن�سان ل ي�ستطيع احلياة اإلَّ مع الآخرين. 

كتب اأر�سطو موؤلفه ال�سهري املعروف بكتاب »ال�سيا�سة« و�سع فيه نظريته فى الدولة واآراءه  ✍G
عن احلكومات ال�ساحلة منها والفا�سدة ، حيث �سنف اأنواع احلكومات على اأ�سا�ص الغاية من 

احلكومة وعدد اأفرادها ، فاإن كانت الغاية من احلكومة : 

خدمة اأفراد احلكومة اأنف�سهم تكون اأنواع احلكومات الفا�سدة خدمة مواطنيها تكون اأنواع احلكومات ال�ساحلة 

ي�ستغل  فرد  بيد  احلكم  كان  اإن  ❏

اخلا�سة  مل�سلحته  �سلطاته 

ولظلم الآخرين.

)اأ(  حكم الطغيان احلكم  ي��ت��وىل  ع��ن��دم��ا  ❏

الفرد ال�سالح. 

)اأ( احلكومة امللكية

ل�ساحلها  تعمل  القلة  كانت  اإذا  ❏

ول تبغى اإلَّ زيادة ثرواتها.

)ب( حكم القلة الغنية احلكم  ي��ت��وىل  ع��ن��دم��ا  ❏

القلة ال�ساحلة.

احل�����ك�����وم�����ة  )ب( 

الأر�ستقراطية

وتتحقق اإذا انقلب حكم الأكرثية  ❏

الأه���واء  وات��ب��اع  الفو�سى  اإىل 

بال  لل�سهوات  العنان  واأط��ل��ق 

�سابط ول نظام.

اأو  الفا�سدة  الدميقراطية  )ج�( 

حكم الغوغاء

احلكم  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ❏

لالأغلبية.

)ج������������( احل����ك����وم����ة 

الدميقراطية

تأمل
ال حاجة للقاضى

كان عمر بن اخلطاب )�( قا�سًيا على املدينة املنورة فى عهد اأبى بكر ال�سديق )�(  وقد طلب من اأبى بكر اإعفاءه من 

الق�ساء.

فقال اأبو بكر : اأمن م�سقة الق�ساء تطلب االإعفاء يا عمر ؟

قال : ال يا خليفة ر�سول اهلل ، ولكن لي�س بى حاجة عند قوم موؤمنني ، عرف كل منهم ما له 

ر فى اأدائه ، اأحب كل منهم الأخيه ما يحب  من حق فلم يطلب اأكرث منه وما عليه من واجب فلم يق�سّ

لنف�سه ، اإذا غاب اأحدهم تفقدوه ، واإذا افتقر اأعانوه ، واإذا احتاج �ساعدوه ، واإذا اأ�سيب وا�سوه ، دينهم 

الن�سيحة ، وخلقهم االأمر باملعروف والنهى عن املنكر ، ففيم يخت�سمون ؟!

وهنا نت�ساءل :

اأ ( �سع لهذا املوقف عنوانًا من عندك .

ب ( ما العلقة بني م�سمون هذا املوقف الطريف وقول اأفلطون : » اإن العدالة هى احرتام التخ�س�س« ؟

جـ ( ما ت�سورك للنتائج املرتتبة على تطبيق م�سمون هذا املوقف فى حياتنا الراهنة ؟

أفالطون
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ال�سهل قيادة  ، لأنه من  ال�سيا�سية  النظم  اأن دولة املدينة هى خري  الدولة ال�ساحلة فراأى  اأر�سطو �رشوط  حدد  ✍G
اأفرادها وتوجيههم.

اأفرادها  اإىل �سعوبة قيادة  بالإ�سافة   .. ال�سعادة  لأنها ل توفر لأهلها  ؛  الكبرية  المرباطوريات  رف�ص نظام  ✍G
وتوجيههم.

كما راأى اأن الدولة ال�ساحلة هى التى تلتزم بالقانون وتراعى م�سلحة املجموع. ✍G
ا فى اآرائهما ال�سيا�سية بالنظام الذى �ساد زمانهما وهو نظام دولة 

َّ
ومن الوا�سح اأن اأفالطون واأر�سطو قد تاأثر ✍G

املدينة ، وقد اتفق كالهما على اأنه نظام طبيعى بل هو اأف�سل نظام.

»السياسة فى حياتنا« تأمل
االإن�سان حيوان �سيا�سى قالها »ار�سطو« - منذ 25 قرنًا – اأى اأنه يهتم بال�سئون العامة للحياة واإدارة احلياة 

، واهتمامه معناه اأن ي�سارك واأن يكون له راأى ودور فى اإدارة احلكم فى بلده .. ومل يفرق الد�ستور بني املواطنني 

: املدر�سني والطلبة .. اأى اأن الطلبة يجب اأن يكون لهم دور فى ال�سيا�سة ، وفى نف�س الوقت يجب اأن يتفرغوا 

للعلم ،ولي�س لل�سيا�سة ، اأى اأنهم طلبة معظم الوقت ، و�سا�سة بع�س الوقت ، فاإذا تعلموا اأف�سل كانو �سا�سة اأح�سن. وال 

ميكن لطالب العلم اأن يكون �سيًئا له قيمة اإال اإذا عكف وتفرغ واأطال النظر فى الكتب. 

اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع هذا املوقف ؟ .. اذكر مربراتك.     

2. النظريات احلديثة فى ن�شاأة الد�لة:

فى مطلع الع�سور احلديثة وبعد زوال نظام الإقطاع ظهر �سكل جديد للدولة هو الدولة القومية التى انت�رشت  ✍

خالل القرن ال�سابع ع�رش فى اأوروبا. 

اجته فال�سفة القرنني ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش اإىل البحث فى اأ�س�ص ن�ساأة الدولة  ✍

واملبادىء التى ت�ستند اإليها فى حقها فى ال�سيادة على مواطنيها ، وقد انتهى كثري منهم اإىل 

نظرية التعاقد الجتماعى كاأ�سا�ص لن�ساة الدولة وم�سدر �سيادتها.

اأ.  نظرية العقد االجتماعى عند “توما�س هوبز” )1588 – 1679م(  

اأن اللذة والأمل غريزتان فى الإن�سان تدفعانه اإىل الإقبال على كل  ✍G ”ح “هوبز و�سَّ

ما ي�سبب له اللذة والهرب مما ي�سبب له الأمل. والإن�سان بطبعه اأنانى وهو ي�سعى لتقوية ذاته 

على ح�ساب الآخرين واحل�سول على اأكرب قدر ممكن من النفع والفائدة. 

يدرك الإن�سان بعقله اأن احلياة وفقًا للطبيعة �سوف تنتهى به اإىل الدمار املطلق ولذلك فاإنه يرى اأن ال�سبيل الوحيد  ✍G

أرسطو

توماسGهوبز
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ل�ستمراره فى احلياة هو تكوين املجتمع ال�سيا�سى الذى ُينهى به حرب اجلميع �سد اجلميع على حد قوله.

يوجد املجتمع ال�سيا�سى بالتعاقد الذى يتنازل به الأفراد عن حقوقهم ل�سخ�ص لكى ي�سبح هو �ساحب ال�سلطة  ✍G
العليا التى ت�سهر على حياتهم وحتقيق اأمنهم.

ال�سخ�ص الذى يتم التنازل له مبوجب العقد هو امللك و�سلطاته مطلقه ل يجوز الرجوع عنها اأو الثورة عليها ؛  ✍G
لأن العقد هو التزام من املواطنني اأنف�سهم بطاعة احلاكم ولي�ص تعاقداً بينهم وبني احلاكم.

امللكية على ال�سور الأخرى من احلكم ؛لأن تعدد احلكام قد يوؤدى اإىل اختالفهم وبالتاىل اإىل  ✍G ”ف�سل “هوبز

ظهور ال�رشاع بينهم مما ي�سعف من احلكم.

تعقيب على فل�ضفة هوبز ال�ضيا�ضية :

اأن الأنانية �سىء طبيعى فى الإن�سان وهو تف�سري ل يتفق مع ما ُي�ساهد من اأن الإن�سان كما  افرت�ص “هوبز” ❋

ت�سريه الدوافع الأنانية اإلَّ اأنه من جهة اأخرى توجهه دوافع الإيثار والتعاون والت�سحية.

اإن افرتا�ص ال�سلطان املطلق للملوك هو اأي�سًا ل يتالءم مع طبيعة احلياة الجتماعية التى تتطور وتتغري  ❋

اأهدافها بحيث يكون من الطبيعى مطالبة املواطنني بحرية الراأى املعرب عن التغريات الجتماعية. 

ب.  نظرية العقد االجتماعى عند »جون لوك« )1632 – 1704( 

هى البحث فى احلالة الطبيعية لالإن�سان قبل وجوده فى املجتمع ال�سيا�سي. ✍G ”نقطة البداية فى نظرية “لوك

حالة عدوان واأنانية بل هى حياة �ساحلة يتمتع فيها كل الأفراد  ✍G ”حالة الطبيعة لي�ست كما و�سفها “هوبز

باحلرية وامل�ساواة وال�سالم والتعاون املتبادل، هكذا كانت احلياة الإن�سانية قبل ظهور املجتمع ال�سيا�سى 

والدولة.

G✍  الطبيعة فى حد ذاتها ميكن اأن توفر للجميع حاجاتهم ، كما اأنه ل يجوز لأحد اأن يتعدى 
على حياة الآخرين اأو حريتهم اأو ممتلكاتهم. 

قد يعتدى الإن�سان على قانون الطبيعة بارتكاب جرائم مثل القتل اأو ال�رشقة وفى مثل  ✍G
هذه احلالت ي�سبح من حق املعَتدى عليه النتقام وعقاب املعتدى عليه اأو اجلاين.

ي�سبح  الفرد وفًقا لذلك قا�سيًا يقت�ص لنف�سه ممن يعتدى عليه وعندئذ ل يوجد �سمان  ✍G
لن�ساأة  املا�سة  ، ومن هنا تظهر احلاجة  املجتمع  والفو�سى فى  الظلم  وي�سود  للعدالة، 

الدولة. 

ين�ساأ املجتمع ال�سيا�سى اجلديد اأو الدولة نتيجة العقد الجتماعى الذى يتعهد فيه الأفراد بالتنازل  ✍G
ونون حكومة غايتها توفري الق�ساء العادل الذى  عن بع�ص حقوقهم الطبيعية ل�سخ�ص اأو لب�سعة اأ�سخا�ص يكُّ

يحقق ا�ستقرار احلياة وحتقيق ال�سالم للمواطنني.

يحد من �سلطات احلاكم  ✍G ”تختلف �سيغة العقد الجتماعى عند “لوك” عنها عند �سابقه “هوبز” فى اأن “لوك

املطلقة ، حيث تكون �سلطة احلاكم مقيدة باإرادة ال�سعب. فى حني اعترب “هوبز” اأن تنازل الأفراد عن حقوقهم 

هو تنازل مطلق. 

جونGلوك
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يزال  ع�رش، ول  الثامن  القرن  خالل  ال�سيا�سى  الفكر  فى  بالغًا  تاأثرياً  ال�سيا�سية  ✍G ”جون لوك“ فل�سفة  اأثرت 

تاأثريه قائمًا حتى اليوم. 

تعقيب على الفكر ال�ضيا�ضى عند “جون لوك” :

اإن القول بوجود حقوق طبيعية ينعم بها الأفراد قبل وجود املجتمع املنظم ووجود الت�رشيعات التى حتمى  ❋

هذه القوانني هو اأمر غري موؤكد ول يوجد ما يثبته.

راأى »لوك« اأن حكم الأغلبية هو اأف�سل اأنواع احلكم ؛ لأن الأقلية اإذا حكمت فهى تعمل مل�سلحة ذاتها ل  ❋

مل�سلحة الأغلبية ، ولكن الأغلبية من جهة اأخرى قد تفر�ص نوًعا من ال�ستبداد.

بني الد�لة �احلكومة :

مييز الفال�سفة منذ اأر�سطو بني الدولة واحلكومة ، حيث قال اأر�سطو اإن الدولة هى جمموع املواطنني ، بينما  ✍

احلكومة هى جمرد هيئة من هيئات الدولة الثالث ، الهيئة الت�رشيعية ، الهيئة التنفيذية ، والهيئة الق�سائية. 

ويتفق كثري من املفكرين مع »اأر�سطو« على تعريف الدولة باأنها : اجتماع جمموع املواطنني اجتماعًا دائم  ✍

وراء  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية  ونظم  مالية  موارد  للمواطن  يكون  اأن  على   ، معينة  اأر�ص  على  البقاء 

اأهداف عامة م�سرتكة.

اأما احلكومة فتعرف باأنها : جمموع الأ�سخا�ص الذين يتولون ال�سلطة ، وبهذا تكون احلكومة هى الأداة املنفذة  ✍

ال�سلطة،  واإمنا ت�ستمد �سلطتها و�سيادتها من  اأو  ال�سيادة  لي�ست فى ذاتها �ساحبة  الدولة. واحلكومة  لرغبات 

�سلتها بالدولة ، وهى الأداة التى حتقق الدولة عن طريقها �سيادتها على الأفراد.

وفيما يلى عر�ٌص موجز لبع�ص مناذج نظريات احلكم واحلكومات فى الفل�سفة الإ�سالمية والفل�سفة الغربية ، وهى 

على التوايل: 

1- فل�شفة احلكم فى الفل�شفة الإ�شلمية :

اأ . الفل�ضفة اال�ضالمية :

اأول اخللفاء  اأبا بكر  اأن  اأمام الأمة وحق ال�سعب فى حما�سبتهم ، فقد روى  اأقر اخللفاء الرا�سدون مب�سئوليتهم  ✍

اأ�ساأت  واإن   ، فاأعينونى  اأح�سنت  فاإن  بخريكم،  ول�ست  عليكم  ُولِّيت  قد  »اإنى  له:  خطبة  اأول  فى  قال  امل�سلمني 

فقوِّموين«.

وفى احلقيقة فاإن القراآن الكرمي مل يحدد �سكاًل حمدداً للحكومة واإمنا دعا اإىل مبادىء عامة هى دعائم كل حكم  ✍

�سالح وهى العدل فى قوله تعاىل: { ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى } )�سورة الن�ساء : اآية 58( ،{ چ  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ } 
)�سورة النحل : اآية 90(. 

رابًعا – فل�سفة احلكم ومفهوم الدولة :
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ۈ   الأمر«، كما يدعو للم�ساواة فى قوله: { ✍ ال�سورى فى قوله تعاىل: »و�ساورهم فى  اأي�سًا على  كما ين�ص 

ٴۇ  ۋ   } )�سورة احلجرات : الآية 10(.
هذا ، وميكن عر�ص  منوذج لتو�سيح بع�ص مالمح الفكر الإ�سالمى فى نظم احلكم : ✍

الفارابى ونظم احلكم )870 – 950م( 

فى الإ�سالم منزلة اأفالطون عند اليونان ؛ اإذ قدم اأهم حماولة للتوفيق بني الفل�سفة  ✍G ”تعادل منزلة “الفارابي

وبني ما ينبغى اأن تكون عليه احلياة ال�سيا�سية ، لكى تتحقق ال�سعادة واحلياة ال�ساحلة الكاملة للب�رش.

فى اآرائه ال�سيا�سية بجمهورية اأفالطون ، التى ي�سف فيها اأفالطون الدولة املثالية ، وكتب  ✍G ”تاأثر “الفارابي

على غرارها كتابه املهم: »اآراء اأهل املدينة الفا�سلة«.

على  للب�رش  فيها  تتحقق  فا�سلة  مبدينة  حلم  عن  عبارة  اأنها  فى  ال�سيا�سية  فل�سفته  تتلخ�ص  ✍G
الأر�ص ال�سعادة. 

نادى باأن ميلك زمام الدولة حاكم فا�سل وعادل يت�سف باحلكمة. ✍G

يرى اأن الأمة الفا�سلة هى التى تتعاون مدنها كلها على حتقيق ال�سعادة جلميع اأفرادها. ✍G

يعنى الفارابى عناية كبرية بتحقيق حلم العدل فى نظام احلكم فى دولته املثالية. ✍G

: هى املجتمع ال�سيا�سى الذى يقوم على  ✍G ”واملدينة الفا�سلة التى يحلم بها “الفارابي

توحيد الأمة فى ظل حاكم مركزى قوى يحكم وفقًا لل�رشائع والقوانني ال�سليمة. 

ب . الفل�ضفة الغربية :

»جان جاك رو�ضو« واحلكم الدميقراطى )1712 – 1778م(    

ن خال�سة فل�سفته ال�سيا�سية. الذى ت�سمَّ ✍G ”من موؤلفاته فى ال�سيا�سة كتاب “العقد الجتماعي

اإىل القول باأن الإن�سان ولد حراً، غري اأن املجتمع ال�سيا�سى �رشعان ما  ✍G ”ذهب مذهب �سابقيه “هوبز” و”لوك

له بالقيود.  كبَّ

ويرى هذ� �لفيل�سوف �أن:

الدولة املثالية هى التى يتمتع فيها الإن�سان بهذه احلرية الطبيعية مع خ�سوعه للقانون ال�سيا�سي. ✍G

الإرادة  اأو  باإرادة املجموع  الفرد  اإرادة  اأن تتحد  الفرد ونظام املجتمع هو  للتوفيق بني حرية  الوحيد  احلل  ✍G
ا. 

ًّ
العامة كما ي�سميها. وبغري هذه الوحدة ل يكون الإن�سان حر

الفرد عندما يربم عقداً اجتماعيًا يتنازل مبقت�ساه كل فرد عن بع�ص حقوقه ال�سخ�سية، ل ل�سخ�ص معني اأو  ✍G
لب�سعة اأ�سخا�ص كما ت�سور “هوبز” و “لوك”، بل يتنازل للمجموع.

الفرد حني يتنازل عن بع�ص حقوقه للمجموع فاإنه يحتفظ بحريته فى نف�ص الوقت وبهذا ي�سمن امل�ساواة  ✍G
واحلرية للجميع على حد �سواء.

الفارابى
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احلكومة يجب اأن تخ�سع لراأى جمموع ال�سعب بحيث ل تطغى فئة منه على اأخرى، بل ل يجوز  ✍G
فيها للحكام اأن يخرجوا على اإرادة اجلميع.

ال�سعب يحق له عزل احلكام متى �ساء واإذا ناب عن الأمة اأو ال�سعب نواب فهم جمرد  ✍G
و�سطاء ومنفذين لإرادة املجموع وبهذا ل تكون �سيادة لأحد �سوى ال�سعب.

وبهذا ، انطوت فل�سفة “رو�سو” على مبادىء الدميقراطية التى حتمى حقوق الأفراد وتدافع 

التى تعمل على حتقيق نوع من امل�ساواة فى  اأخرى املبادىء  عن حريتهم، وت�سمنت من جهة 

احلقوق وفى امللكية بني املواطنني. 

ال�سعب وتعمل على م�سلحة  ؛ لأنها حكم  انت�ساراً  اأو�سع نظم احلكم  الدميقراطية فى ع�رشنا احلاىل  اأ�سبحت  ✍

ال�سعب.

وتوجيه  اإرادتهم  عن  التعبري  الأحرار  املواطنني  جلميع  تتيح  مبا�رشة  قدميًا  الدميقراطية  كانت  ✍

اليونانية فى  ، كما حدث فى املدن  ال�سغرية املحدودة  الدول  ، وقد كان هذا ممكنًا فى  احلكم 

القرن اخلام�ص قبل امليالد .

اأما الدميقراطية احلديثة فهى دميقراطية غري مبا�رشة ذلك؛ لأن ات�ساع البالد وكرثة  ✍

عدد ال�سكان القادرين على امل�ساركة فى ال�سيا�سة يجعل من امل�ستحيل اأن يجتمع جميع 

املواطنني فى مكان واحد ملناق�سة القوانني والت�سويت عليها واتخاذ القرارات.

تتخذ الدميقراطية احلديثة اأ�سلوب التمثيل النيابى الذى يوكل لفئة منتخبة من املواطنني اأن  ✍

تنوب عن عامة ال�سعب فى توجيه ال�سيا�سة العامة للدولة.

اجتهت النظم احلديثة اإىل تف�سيل النظم اجلمهورية حيث يكون اختيار احلكام بها بالنتخاب ل بالوراثة.  ✍

خام�ًسا - احلكم الدميقراطى فى الع�سر احلايل:

روسو

:   اإن الفل�سفة ال�سيا�سية تقوم بدرا�سة كيفية حتقيق اأكرب قدر من العدالة واحلكمة  فى  القول  و�ضفوة 

املجتمعات ال�سيا�سية فى حماولة لالرتقاء بالقيم ال�سيا�سية فى املجتمعات الإن�سانية ،  وقد بدا 

ذلك بو�سوح منذ مطلع الع�رش احلديث حينما ظهرت نظرية العقد الجتماعى على يد فال�سفة 

التنوير ، وترتب عليها بزوغ ع�رش الدميقراطية الغربية احلديثة والف�سل بني �سلطات الدولة .

فالبد من الوعى ال�شيا�شى لدى املجتمع من اأجل امل�شاركة الفعالة ، وتغيري الفكر 

للو�شول باملجتمع اإىل اأعلى م�شتوى من االنتماء واملواطنة .



أن  ينبغى  الوحدة  لهذه  دراستك  بعد  الطالب  عزيزى 

تكون قادًرا على أن:

تتعرف املفاهيم الواردة بالوحدة مثل : GG
   املنطق ، التفكري املنطقي ، اال�ستدالل ، احلجة، اال�ستغراق .. اإلخ(.

حتدد مهارات التفكري املنطقي. GG
ت�ستنتج العالقة بني املنطق واللغة. GG

تطبق مهارات التفكري املنطقي يف املواقف احلياتية املختلفة. GG
تو�سح باالأمثلة اأمناط اال�ستدالل املختلفة. GG

متيز بني اأ�سكال القيا�س املختلفة. GG
تتجنب الوقوع يف املغالطات ال�سورية وغرب ال�سورية. GG

الوحدة الثانية

مبادئ   التفكير 
املنطقى

اأهداف الوحدة
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أهداف املوضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

تتعرف املعنى اللغوي للمنطق ◭ 

ت��ت��ع��رف امل��ع��ن��ى اال���ص��ط��اح��ي  ◭ 

للمنطق.

ت�رشح ن�ص�أة املنطق وتطوره. ◭ 

يف  املنطق  درا���ص��ة  اأهمية  تف�رش  ◭ 

حي�تن� اليومية.

حتدد اأهمية املنطق وف�ئدته. ◭ 

تو�صح العاقة بني املنطق واللغة. ◭ 

متيز بني اأنواع احلدود املنطقية. ◭ 

حتدد املق�صود ب�لق�صية. ◭ 

حتلل التق�صيم التقليدى للق�ص�ي�. ◭ 

تتعرف اال�صتغراق فى الق�ص�ي�. ◭ 

املو�ضوع الأول

مبادئ علم الـمنــطـق )احلدود والق�ضايا(

1. التعريف اللغوى:

املنطق من الن�حية اللغوية م�صتق من الكلمة اليون�نية »لوجو�س« ، 

وترتجم الكلمة مبعنى »العقل« .

ت�صتق كلمة املنطق يف اللغة العربية من الُنطق ، واملق�صود ب�لُنطق 

الكام ال�ص�در عن التعقل .

2. التعريف اال�صطالحى:    

تعريف�ت  هن�ك  لكن  للمنطق  تعريف  وج��ود  عدم  من  الرغم  على 

متعددة تو�صح لن� مو�صوعه واأهميته ، حيث يعرف املنطق ، ب�أنه :

الواقع  فى  يقوم  ف�إنه  معينة  م�صكلة  حل  فى  االإن�ص�ن  يفكر  حينم� 

بنوع من املح�ولة واخلط�أ ذهنًي� فهو ي�صتعر�س فى ذهنه احللول املختلفة 

الذى  ثم يخت�ر احلل  اأو غري املائمة  للم�صكلة ويرف�س احللول اخل�طئة 

يراه مائم� و�صحيح�.

اأوالً - تعريف املنطق :

ثانيًا - املنطق  يف حياتنا اليومية:

التو�ضيح التعريف

يبحث فى القواعد املتعلقة بجميع حقول التفكري 

االإن�ص�ين يف خمتلف جم�الت العلم واحلي�ة

»ال���ع���ل���م ال�����ذى ي��در���س 

للتفكري  الع�مة  القواعد 

ال�صحيح«.

قد  املنطق  عن  »البحث 

يرمي بك اإىل جانب النحو ، والبحث 

 ، املنطق  جانب  اإىل  بك  يرمي  النحو  عن 

يجب  لكان  م�ستطاع  غري  الكمال  اأن  ولوال 

والنحوي   ، نحوًيا  املنطقي  يكون  اأن 

منطقًيا« 

اأبو حيان التوحيدي
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وفى الواقع ميكنن� اأن ناحظ اأن االإن�ص�ن الع�دى قد ي�صتخدم قواعد التفكري ال�صليم فى حي�ته اليومية دون اأية 

درا�صة لعلم املنطق ، كثري من� مي�ر�س ب�لطبيعة هذا النوع من التفكري الذى ن�صميه ب�لتفكري املنطقىن وعلى �صبيل 

املث�ل اإذا  عرفت اأن نتيجة امتح�نك قد اأعلنت، وك�نت هن�ك اأ�صب�ب حتول دون ذه�بك اإىل املدر�صة ملعرفة التيجة، 

اأن  اأن »كل الطاب ن�جحون« ، ف�إنك ت�صتطيع على الفور  ف�إنك قد ت�ص�أل زميا لك عن نتيجتك، ف�إذا ق�ل لك زميلك 

ت�صتدل من ذلك على جن�حك الأنك بع�س اأو جزء من كل، وقد اأعلن عن جن�ح الكل، فقد تو�صلت اإىل هذه النتيجة دون 

اأن تعرف اأنك قد ا�صتخدمت ق�عدة فى علم املنطق تقرر: »اأن م� ي�صدق على الكل ي�صدق ب�ل�رشورة على اجلزء الذى 

يندرج حتته« وهذا مث�ل واحد ن�صوقه للتدليل على ان كا من� ي�صتخدم القواعد املنطقية فى حي�ته اليومية، دون اأن 

يكون قد �صبق له درا�صة املنطق.

درا�صة قواعد التفكري ال�صليم تفيد االإن�ص�ن فى اإزالة اللب�س وفى التمييز بني العن��رش املتداخلة واملت�ص�بهة، وهذا 

يعنى اأن قواعد التفكري ال�صليم ت�ص�عد على الو�صول اإىل النت�ئج ال�صحيحة وعدم الوقوع فى اخلط�أ.

تأمل
التفكير

قد »يفكر« الطالب فيما يحدث حوله فى املدر�سة دون اأن يجري اأي ا�ستنتاج منطقى.  ĢG
قد يتذكر املرء اأو يتخيل �سيئا اأو ياأ�سف علي �سىء ، دون اأن يقوم با�ستنتاج يتعلق بهذا ال�سىء. ĢG

قد يرتك املرء اأفكاره »ت�سبح على غري هدى« يف لون من األوان اأحالم اليقظة دون اأن يكون لتفكريه اأى نتائج منطقية. ĢG

ثالثًا - ن�شاأة املنطق وتطوره:   

يعد املنطق �صجًا لتع�مل العقل الب�رشي مع الواقع املتغري ، فقد ن�ص�أ بن�ص�أة االإن�ص�ن ووجوده على االأر�س ، وتطور 

على مدار الع�صور ، فلكل ع�رش املنطق اخل��س به ، ف�إذا ك�نت طبيعة الع�رش ترتكز على اجل�نب الذهني اخل�ل�س ج�ء 

املنطق �صوري� ، واإذا ك�ن الرتكيز على الواقع املتغري ومع�ي�صة احلركة احل�دثة ، ج�ء املنطق تطبيقًي� ، حيث ا�صتخدمت 

كلمة املنطق من ج�نب الفا�صفة والعلم�ء يف خمتلف الع�صور مبع�ٍن متعددة ، على النحو الت�يل :



الوحدة الثانية  : مبادئ التفكير املنطقى

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى32

رابًعا - اأهمية املنطق وفائدته:

من كل م� �صبق تت�صح لن� اأهمية درا�صة املنطق وف�ئدته للمفكر والب�حث فى جم�ل العلوم املختلفة ولاإن�ص�ن الع�دى 

اأن نوجز هذه االأهمية فيم� يلى:  عندم� يتعر�س ملختلف امل�صكات التى ي�ص�دفه� فى حي�ته اليومية، وميكن 

املنطق ي�ص�عد الب�حث على فهم مب�دئ واأ�ص�س اال�صتدالل املنطقى ومن�هجه. اأ - 

املنطق ي�ص�عد على التمييز بني االأدلة ال�صليمة وغري ال�صليمة، وبني االأدلة الك�فية وغري الك�فية على النت�ئج  ب - 

التى ي�صل اإليه� االإن�صن بنف�صه اأو يقدمه� الغري اإليه.

درا�صة اال�صتدالل وقواعده من عوامل حترير الفرد من ت�أثري الع�طفة واال�صتهواء والدع�ي�ت وال�ص�ئع�ت. ج� - 

املنطق ي�ص�عد علىتنمية االجت�ه النقدى لدى دار�صيه، ف�لق�رئ اأو ال�ص�مع الذى در�س املنطق يفح�س احلجة  د - 

والدليل كم� يفح�س املقدم�ت والنت�ئج ليت�أكد اأن النت�ئج تلزم عن املقدم�ت .

اأفكاره الفيل�ضوف الع�رص

اأر�صطو فى و�صع علم  ارتكز عليه  الذى  اأفك�ر هريقليط�س و�صقراط وافاطون هى اال�ص��س  ك�نت 

املنطق.

حيث ُيعد الوا�صع احلقيقي لعلم املنطق ، وقد اأفرد له العديد من الكتب. ❏❏

ف املنطق ب�أنه : »اآلة الفكر« .
َّ
عر ❏❏

جعل املنطق مدخًا لكل العلوم. ❏❏

»اأر�صطو«

ين
نا

و
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ل
 ا
ة
ف
�ض

ال
ف

يرى اأن املنطق هو اللغة الفوقية التي تقدم للعلم�ء على م�صتوى املف�هيم ق�ئمة منوذجية من  ❏❏

امل�صطلح�ت.

من  خ�ٍل  ن�صق  بن�ء  يف  ت�ص�عده  التي  القوانني  من  مبجموعة  اللغة  ع�مل  يزود  مث�ل:املنطق  ❏❏

اللْب�ِس.

»الف�رابي«
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م
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�
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 ا
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عل

اأعلى من �ص�أن املنطق وق�ل عب�رته : »ال يوثق بعلمه من مل يدر�س املنطق«. ❏❏ 

يرى اأن املنطق اآلة تع�صم الفكر من الوقوع فى اخلط�أ. ❏❏

قواعد املنطق ال حت�بي راأًي� وال تع�دي موقًف�. ❏❏

املنطق لي�س حكًرا على الفا�صفة فقط ، بل هو اآلة ذهنية ع�مة لدى الب�رش. ❏❏

»الغزايل«

تطور املنطق واأ�صبح اأكرث اقرتاًب� من من�هج الري��صي�ت. ❏❏

يع�لج مو�صوع�ت ونظري�ت  وب�ت   ، االألف�ظ  بداًل من  الرموز  ب��صتخدام  ُيعني  املنطق  اأ�صبح  ❏❏

جديدة اأغفله� املنطق التقليدي القدمي ، لذلك �صمى املنطق الرمزي اأو الري��صي.

منذ القرن التا�ضع 

ع�رص وحتى االن 

الغزالى
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تأمل
اإلنسان واملنطق

يف هذا املوقف �ستعر�ض عليك م�سكلة ، وعليك اأن تختار اأدق اختيار مقرتح ، مبيًنا ا�سباب اختيارك :

الإن�سان يف اأ�سد احلاجة لدرا�سة علم املنطق .. وذلك : 

اأ. لي�ستطيع التفكري ال�سليم.

ب. لتنمية مهاراته اللغوية.

جـ. لتعلم فن اجلدل والنت�سار على اخل�سم.

د. للتعرف على طرق ال�ستدلل ال�سحيح.

خام�ًشا-املنطق واللغة:

املنطق وثيق ال�صلة ب�للغة وتتبدى هذه ال�صلة فى االآتى :

)1( املنطق يدر�س التفكري االإن�ص�نى ولذلك البد له اأن يدر�س الو�ص�ئل التى يعرب به� االإن�ص�ن عن هذا التفكري، ف�الإن�ص�ن 

ال ميكنه اأن يعرب عن اأفك�ره اإال بوا�صطة اللغة ، وحتى التفكري ال�ص�مت الذى يدور داخل راأ�س من يقوم ب�لتفكري 

ي�أتى فى �صكل جمل وعب�رات واألف�ظ كم� اأن األف�ظ اللغة تكون جوف�ء وبا معنى اإال اإذا عربت عن فكر معني، 

ولذلك يق�ل اإن اللغة هى الفكر املنطوق، والفكر هو اللغة غري املنطوقة، وتعريف االإن�ص�ن ب�أنه حيوان ن�طق 

ي�ص�وى مت�م� تعريفه ب�أنه حيوان مفكر اأو ع�قل . وخري مث�ل على ذلك املفكر االإ�صامى اأب� حي�ن التوحيدى 

يرى �صبه� بني النحو واملنطق فيقول: »النحو منطق لغوى ، واملنطق نحو عقلى« ، ويريد بذلك اأن النحو ي�صع 

لن� املع�يري ال�صليمة ال�صتخدام اللغة واملنطق ي�صع لن� املع�يري ال�صليمة للتفكري. 

)2( اأهم مب�حث املنطق هو اال�صتدالل وُيعرف ب�لعملية العقلية التى ننتقل فيه� من املعلوم اإىل املجهول، واالإن�ص�ن 

تبداأ  اأن  علين�  يتعني  لذا  وجمل  األف�ظ  �صكل  فى  اإليه  ي�صل  الذى  واملجهول  به  يبداأ  الذى  املعلوم  عن  يعرب 

درا�صة املنطق بدرا�صة االألف�ظ »التى ن�صميه� فى املنطق ب�حلدود املنطقية واجلمل » التى ن�صميه� فى املنطق 

ب�لق�ص�ي�« . 

درا�صة املنطق تعود االإن�ص�ن اختي�ر األف�ظه بدقة. ه� - 

ي�صهم املنطق فى تنمية الروح العلمية للفرد، مثل: )مو�صوع�ت التعريف ومن�هج البحث( و - 
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�شاد�ًشا- احلدود املنطقية :

اأن يكون احلد لفظ� واحدا لذلك ف�إن احلد  اإن االألف�ظ فى املنطق ت�صمى ب�حلدود املنطقية، ولكن لي�س ب�ل�رشورة 

املنطقى هو » اللفظ اأو جمموعة االألف�ظ« التى ت�صلح اأن تكون طرف� فى الق�صية »اجلملة اخلربية » ُنخرب عنه �صيئ� اأو 

نخرب به �صيئ� ، ومث�ل ذلك »الق�هرة ع��صمة جمهورية م�رش العربية« .

»الق�هرة« حد منطقى الأن هذا اللفظ طرف اأخربن� عنه �صيئ�، وكذلك »ع��صمة جمهورية م�رش العربية« حد منطقى 

الأنن� اأخربن� به �صيئ� عن الطرف االأول، وهكذا ناحظ اأن احلد املنطقى ميكن اأن يكون لفظ� واحًدا مثل »الق�هرة« ، وميكن 

اأن يتكون من اأكرث من لفظ ، مثل »ع��صمة جمهورية م�رش العربية« .

اأنواع احلدود املنطقية

اأوال- احلد اجلزئى والكلى :

اأهم ت�صنيف�ت احلدود املنطقية هو ت�صنيفه� من حيث كم اأو عدد مدلوالته� ، وتنق�صم احلدود املنطقية من هذه 

الن�حية اإىل احلد اجلزئى واحلد الكلى . 

)1( احلد اجلزئى: هو احلد الذى يطلق على فرد اأو �صيء اأو م�صمى واحد ب�لذات، وال ميكن اأن يطلق على غريه، مثل: )نهر 
النيل – الهرم االأكرب ب�جليزة – العق�د( .

)2( احلد الكلى وهو احلد الذى يطلق على اأكرث من فرد اأو �صيء ، ال�صرتاكهم فى �صف�ت معينة، ويطلق على كل فرد من 
اأفراده على حدة مثل : 

ال�صني - ....اإلخ« نهر »يطلق على نهر النيل- الفرات – ❏✹

هرم » يطلق على اأهرام اجليزة و�صق�رة وغريه�«. ✹❏

اإن�ص�ن » يطلق على عدد ال متن�ه من الب�رش« . ✹❏

ا�صم العلم هل هو جزئى اأم كلى؟

ا�صم العلم : حد جزئي الأننى عندم� اأقول »مروان« اأو »زينب« ف�إن ذهنى ين�رشف اإىل فرد واحد ب�لذات، ومع اأن ا�صم 

اأو زينب يطلق على العديد من االأفراد اإال اأن اإطاقه على هوؤالء مل يكن ب�صبب وجود �صف�ت م�صرتكة بينهم، بل  مروان 

ج�ءت ت�صميتهم بهذا اال�صم اأو ذاك من قبيل ال�صدفة.

ومن ن�حية اأخرى اإذا قلن� : »روؤوف اأو �ص�بر اأو جميلة« ، ف�إن كا من هذه االألف�ظ ميكن اأن يكون ا�صم علم ، وفى 

هذه احل�لة يكون حًدا جزئًي� ، ولكن نف�س اللفظ ميكن اأن ي�صتخدم للداللة على �صفة )الراأفة ، ال�صرب ، اجلم�ل( وهن� يكون 

حدGكلى

حدGجزئى
حدGموجب

حدGسالب

منGحيثGالكم

منGحيثGالكيف
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اللفظ حدا كلي� ، الأن اللفظ فى هذه احل�لة يطلق على الكثريين الذين يت�صفون بهذه ال�صفة اأو تلك.

احلد اجلمعى اأو ا�صم اجلمع:

هو احلد الذى يطلق على عدة اأفراد جمتمعني، وال يطلق على اأى فرد منهم على حدة ي�صمى ب�حلد اجلمعى اأو ا�صم 

اجلمع مثل : )قوم – قبيلة – جي�س – فرقة – �رشب (. 

وياحظ اأن احلد اجلمعى يعترب حًدا كلي� )ب�الإ�ص�فة اإىل كونه ا�صم جمع(؛ الأنه ميكن اأن يطلق على عدة م�صمي�ت 

ت�صرتك فى �صف�ت معينة .

ولكن احلد اجلمعى من ن�حية اأخرى ميكن اعتب�ره حًدا جزئًي� اإذا خ�ص�صن� هذا احلد اجلمعى مثل قولن�: )اجلي�س 

امل�رشى( فهذا احلد فى حكم احلد اجلزئى.

هل ميكن حتويل احلد الكلى اإىل حد جزئي؟

نعم ، وذلك ب�إحدى الو�ص�ئل االآتية: 

اأ( ب�الإ�ص�رة : اأى اأن اأ�صبق احلد الكلى ب��صم اال�ص�رة، مثل ذلك : قلم . عندم� اأ�صبق  هذا احلد ب��صم االإ�ص�رة واأقول : )هذا 

القلم(. ي�صبح حدا جزئي�.

)كت�ب(  ذلك:  مث�ل  ب�لذات،  واحد  فرد  ي�صدق على  امل�صمى بحيث  اأو  املدلول  اأخ�ص�س  اأن  )اأى   : ب�لتخ�صي�س  ب( 

اأخ�ص�صه بقول كت�ب االأي�م للدكتور طه ح�صني.

اأو  اإليه� بقول قلمك  اأو  اإليك  اأن�صب  )قلم(  (مث�ل ذلك  اأو �صيء بعينه  اإىل فرد  اأن�صب املدلول  اأن  )اأى  ج�( ب�الإ�ص�فة: 

قلمه�.

هل ميكن حتويل احلد اجلزئى اإىل حد كلى؟

نعم ، وذلك ب�إحدى الو�ص�ئل االآتية:

اأ( حذف ا�صم االإ�ص�رة ومث�ل ذلك هذا الرجل )حدجزئى( ي�صبح رجل )حد كلى(.

ب( التعميم اأى حذف م� يفيد التخ�صي�س ، مث�ل ذلك م�رشحية ه�ملت ل�صك�صبري )حد جزئى( ، ي�صبح م�رشحية ) حد كلى( .

ج�( حذف م� يجعل احلد الكلى من�صوب� اإىل �صىء اأو فرد بعينه مث�ل ذلك بيتك )حدجزئى( ي�صبح بيت� )حد كلى(.

ث�نًي� - احلد املوجب واحلد ال�ص�لب :

ت�صنف احلدود املنطقية من زاوية االثب�ت او النفى اإىل احلد املوجب اأو احلد ال�ص�لب.

احلد ال�ضالب احلد املوجب

وهو الذى يعرب مدلوله عن غي�ب �صىء اأو �صفة مثل: 

الاإن�ص�ن : يعرب عن غي�ب االإن�ص�ن غري االأمني : يعرب 

عن غي�ب االأم�نة.

هو الذى يعرب مدلوله عن وجود �صيء اأو �صفة مثل : 

اإن�ص�ن : يعرب عن وجود االإن�ص�ن، اأمني يعرب عن وجود 

�صفة االأم�نة.

وا�صتخدام اأداة ال�صلب ) ال ( اأو )الا( ، وكذلك )غري( للتعبري عن احلد ال�ص�لب يجعل اأداة ال�صلب جزءا من احلد فى حني اأن 

ا�صتخدام )لي�س( مثا تفيد انف�ص�ل احلد املنطقى عن احلد االآخر فى اجلملة اأو الق�صية، كم� فى قولن�  : )االأ�صد لي�س اإن�ص�ن�(.
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�شابًعا- الق�شية املنطقية:

)1( املق�صود بالق�صية املنطقية: 

هى اجلملة اخلربية التى حتتمل ال�صدق والكذب اأى التى ميكن احلكم عليه� ب�ل�صدق اأو الكذب اأم� العب�رات االن�ص�ئية 

لي�صت جما خربية، اأى اأنه� ال تفيد خربا، ولذلك فهى لي�صت ق�صية منطقية ، ومن اأمثلته� : 

)اأمر(. اإىل الدر�س  انتبه جيدا  	•

ال تدخن )نهى( 	•

اأول فيل�صوف ا�صتخدم كلمة فل�صفة؟ )�صوؤال( من  	•

ليت ال�صب�ب يعت�د القراءة واالطاع )متنى( 	•

! )تعجب( اأجمل لوحة املون�ليزا  م�  	•

)2(مكونات الق�صية 

الق�صية قول يفيد عاقة بني حدين فمكون�ت الق�صية هى: 

املو�صوع : وهو احلد املنطقى الذى نخرب عنه ، فعند قولن� )احلديد معدن( احلديد هو طرف الق�صية الذى اأخربن�  اأ ( 

عنه ، ومو�صوع الق�صية يجب اأن يكون ا�صم�.

املحمول وهو احلد املنطقى الذى نخرب به ، وفى نف�س الق�صية )احلديد معدن( معدن هو طرف الق�صية الذى  ب ( 

اأخربن� به وميكن اأن يكون املحمول ا�صم� اأو �صفة اأو فعا.

ج� ( الرابطة: وهى اللفظ الذي يفيد العاقة بني املو�صوع واملحمول وهى اإم� : 

1- رابطة موجبة : تفيد االت�ص�ل بني طرفى الق�صية، وهى ع�دة تكون م�صترتة فى اللغة العربية، ذلك اأن الرابطة فى 
العربية  فى  اأم�   ، الفرن�صية  )etre(فى  وفعل  االإجنليزية  فى   )to be( فعل  الكينونة  فعل  هى  االأوروبية  اللغ�ت 

ف�لعب�رة تكون ركيكة اإذا قلن� : احلديد يكون معدًن�، وكذلك لي�س من ال�ص�ئع اأن نقول احلديد هو معدن، بل نكتفى 

ب�لقول : )احلديد معدن( ، ونقول اإن الرابطة بني املو�صوع واملحمول م�صترتة تقديره� هو .

رابطة �ص�لبة : تفيد االنف�ص�ل بني طرفى الق�صية مثل قولن� : )تذوق الفن الرفيع لي�س م�صيعة للوقت (، وهن� ق�مت   -2
الرابطة )لي�س( بف�صل املو�صوع )تذوق الفن الرفيع( عن املحمول )م�صيعة للوقت( ، وهى فى الواقع فعل الكينونة منفي�. 

)3( الروابط املنطقية الق�صوية: 

هى االأدوات التى ت�صتخدم لتكوين ق�صية مركبة من ق�ص�ي� اأب�صط وت�صمى روابًط ق�صوًية، واأو�صح مث�ل على ذلك اأداة 

العطف »و« والتى تقوم ب�لربط بني ق�صيتني بحيث تنتج ق�صية واحدة كم� فى قولن�: 

، فنكون بذلك قد ربطن� بني  اأو موظف  »اأو« كم� فى قولن� جمدى ط�لب  اللفظ    � واأي�صً التيمم  ح�رش امل�ء وبطل 

ق�صيتني ومن بني الروابط الق�صوية اأهمه� م� يلى: 
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املثال الرابط م

 لي�س كل م� يلمع ذهًب� .

لي�س اإذا ك�ن اجلو �صحًوا ك�ن ممطًرا .

رابط ال�صلب »النفى« ال ، لي�س

) ي�صتخدم مع الق�ص�ي� الب�صيطة والق�ص�ي� 

املركبة(

اأ

ن�م احل�ر�س وا�صتيقظ الل�صو�س رابط الو�صل »العطف« حرف الواو
ب

�ص�أذاكر درو�صى اأو اأ�صتمع اإىل املو�صيقى رابط الف�صل: ب اأو واأحي�ًن� اإم� اأو
جـ

اإذا زرتنى �ص�أكون فى انتظ�رك رابط ال�رشط: اإذا 
د

)4 ( تق�صيم الق�صايا :

اإىل  الن�حية املنطقية  ، ومن  اإىل نوعني: ق�ص�ي� ب�صيطة واأخرى مركبة  الرتكيب،  الق�ص�ي�، من حيث  ميكن تق�صيم 

الق�ص�ي� التكرارية ، والق�ص�ي� املتن�ق�صة ، والق�ص�ي� العر�صية ، والتى ميكن تو�صيحه� على النحو الت�ىل : 

الو�ضف

التق�ضيم

الق�ضية معيار التق�ضيم

اأمثلة  من   ، مفردين  معنيني  من  اأو  وحممول  مو�صوع  من  تتكون  التى  هى 

الق�ص�ي� الب�صيطة: الرئي�س احل�ىل للوالي�ت املتحدة ينتمى للحزب الدميقراطى،  

»بلغت ديون م�رش حتى ع�م 2014 اأكرث من 37 ملي�ر دوالر«، »ال�صلطة املطلقة 

مف�صدة مطلقة«.

ق�ص�ي� ب�صيطة

من حيث الرتكيب
الق�صية املركبة فهى تلك التى تتكون من ق�صيتني ب�صيطتني اأو اأكرث ومن ثم 

تت�صمن رابطً� ق�صوًيً� واحًداً على االأقل. 

مث�ل : م�صطفى طبيب وجمدى مهند�س.

: م�رش بلد عربى واجنلرتا بلد اأوربي.  

ق�ص�ي� مركبة

هى تلك الق�ص�ي� التى ي�صتحيل كذبه� فى اأى ح�ل ، فهى �ص�دقة دائًم� فى كل 

احل�الت والعوامل املمكنة ، ومن اأمثلته� : »كل العزاب غري متزوجني«.

الق�ص�ي� التكرارية 

)حت�صيل ح��صل(

من الناحية 

املنطقية

وهى تلك التى ي�صتحيل �صدقه� ومن اأمثلته� : »بع�س العزاب متزوجني«.
الق�ص�ي� املتن�ق�صة

يحتمل �صدقه� كم� يحتمل كذبه�.

ال تكون تكرارية اأو متن�ق�صة.

معظم الق�ص�ي� التى نتداوله� فى حديثن� اليومى تقع 

�صمن فئة الق�ص�ي� العر�صية. 

نيويورك«  فى  املتحدة  االأمم  مبنى  »يقع   : مث�ل 

)ق�صية �ص�دقة(.

مث�ل : ع��س املو�صيق�ر االأمل�نى »بيتهوفن« فى القرن 

الع�رشين )ق�صية ك�ذبة(.  

الق�ص�ي� العر�صية

بيتهوفن
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)6( اال�صتغراق فى الق�صايا احلملية: 

احلد امل�صتغرق فى الق�صية هو احلد الذى يقع فيه احلكم على كل اأع�ص�ء الق�صية �صواء ك�ن مو�صوعً� اأو حممواًل. ✍G
ف�إذا ك�ن احلكم ي�صمل جميع اأع�ص�ء املو�صوع نقول اإن املو�صوع م�صتغرق وكذلك االأمر مع املحمول. ويكون  ✍G

احلد غري م�صتغرق اإذا ك�ن احلكم يقع على بع�س اأع�ص�ء املو�صوع اأو املحمول. 

وعلى ذلك يكون اال�صتغراق فى الق�ص�ي� احلملية على النحو الت�ىل: ✍G

مثال تطبيقي ال�ضور الو�ضف نوع الق�ضية

كل الفا�صفة حكم�ء

األف�ظ عديدة تفيد اأن الق�صية كلية من 

قبيل: كل ، ك�فة، جميع، 100%، اإلخ.

ويقع احلكم على كل اأفراد املو�صوع 

فتكون الق�صية كلية. 
الكلية املوجبة

بع�س العلم�ء �صعراء

قليل  بع�س،  فيه�:  ال�صور  اأمثلة  ومن 

من، كثري من، معظم، 90% من،  اإلخ.

وي��ق��ع احل��ك��م ع��ل��ى ب��ع�����س اأف����راد 

املو�صوع فتكون الق�صية جزئية،
اجلزئية املوجبة

ال ع�مل ج�هل

 الق�صية الكلية ال�ص�لبة تعرب عنه� بطرق عديدة من بينه� : ال ، ال واحد من ، 

»كل ... لي�س«
الكلية ال�ضالبة

لي�صوا  االأثري�ء  بع�س 

بخاء

بينه�:  من  طرق  بعدة  عنه  فنعرب  ال�ص�لبة  اجلزئية  الق�صية  فى  ال�صلب  اأم� 

»بع�س....لي�س«، »لي�س بع�س....« الخ.
اجلزئية ال�ضالبة

املثال اال�ضتغراق م

كل اجلنود اأبط�ل . ت�صتغرق   : امل��وج��ب��ة  الكلية  الق�صية 

املو�صوع وال ت�صتغرق املحمول.
اأ

كل االأثري�ء لي�صوا بخاء . ت�صتغرق   : ال�ص�لبة  الكلية  الق�صية 

املو�صوع واملحمول.
ب

بع�س الطاب  جمتهدون . ت�صتغرق  ال   : املوجبة  اجلزئية  الق�صية 

املو�صوع وال املحمول.
جـ

بع�س الطاب لي�صوا ن�جحني . ت�صتغرق  ال�ص�لبة:  اجلزئية  الق�صية 

املحمول فقط.
د

)5( التحليل التقليدي للق�صايا احلملية:

نصيحةتأمل
قال الرجل احلكيم لل�ساب الفقري : ا�سمع يا ولدى : احلياة كفاح ، والفقر لي�ض بعيب ، والغنى املوروث لي�ض مبيزه ملن ورثه ، وكل 

ما يعيب الإن�سان هو ر�سا الفقري بفقره ، وقناعة الغنى مبا ورثه ، فبع�ض الذين ولدوا فى اأح�سان الفقر ، جنحوا فى اأن يحطموا حاجز الفقر 

، وي�سبحوا اأغنياء ، كما اأنه لي�ض كل الذين ورثوا املال ا�ستمروا به مرتفني ، ول واحد من الذين قنعو بالفقر جنح فى اأن ي�سبح غنًيا.

فا�سمع يا ولدى ن�سيحتى : اإن من جد وجد والإن�سان اإما اأن ينت�سر بعرقه على فقره في�سعد ، اأو ينت�سر عليه فقره لتكا�سله 

فيهوى اإىل احل�سي�ض. 

ا�ضتخرج من املوقف ال�ضابق الق�ضايا التالية :

1. ق�سية كلية �سالبة ، وبني احلدود امل�ستغرقة فيها.

2. ق�سية ل ت�سغرق املو�سوع ول املحمول

3. ق�سية كلية موجبة ، ثم حدد مو�سوعها وحممولها.
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أهداف املوضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

تتعرف مفهوم اال�صتدالل. ◭ 

الق�ص�ي�  بني  التق�بل  اأنواع  تو�صح  ◭ 

فى اال�صتدالل املب��رش.

حتدد عن��رش اال�صتدالل القي��صى. ◭ 

ت�رشح قواعد القي��س. ◭ 

تدلل ب�الأمثلة على ال�صكل االأول من   ◭ 

القي��س.

تعرف احلجة املطقية. ◭ 

احلجة  فى  والبطان  ال�صحة  تبني  ◭ 

اال�صتنب�طية.

احلجة  فى  والكذب  ال�صدق  ي�صتنتج  ◭ 

اال�صتقرائية.

التعميم�ت  ن���وع���ي  ب���ني  مي��ي��ز  ◭ 

اال�صتقرائية.

املو�ضوع الثاين

اال�شتدالالت واحلجج املنطقية

َل  ال �ستد ال ا

بدور  تقوم  تفكريية،  مهارة 

ل لتنفيذ اأو ممار�سة عمليات معاجلة املعلومات  امل�سِهّ

والتقييم،  والرتكيب  والتحليل  التف�سري  ت�سم  التي 

وي�سعه يف امل�ستوى الثالث من عمليات التفكري املعرفية 

بعد اإ�سرتاتيجيات التفكري املعقدة، )وهي حل امل�سكالت، 

اال�ستدالل  وي�سنف  املفاهيم(،  وتكوين  القرار،  واتخاذ 

اال�ستقرائي،  اال�ستدالل  هي:  فرعية؛  مهارات  �سمن 

اال�ستدالل اال�ستنباطي، واال�ستدالل التمثيلي، وهناك 

ال�سببي؛ )اأي  َمن ي�سيف مهارة رابعة هي اال�ستدالل 

اأ�سكال  كاأحد  والنتيجة(  ال�سبب  بني  الَعالقة  اإظهار 

اال�ستدالل العقلي.

)Beyer, 1987( باير (

تعريف اال�صتدالل:

كثرًيا م� يعرف املنطق ب�أنه علم اال�صتدالل. 

وي�صري م�صطلح »اال�صتدالل« اإىل : العملية العقلية التى يتم عربه� الو�صول 

اإىل نتيجة واإقراره� بن�ء على ق�صية اأو اأكرث �صبق قبوله�.

اال�صتدالل، اإذن ، هو العملية املنطقية التى ننتقل فيه� من مقدم�ت معينة 

اإىل نتيجة ترتتب على تلك املقدم�ت. ومن اأمثلته :

ترى الدخ�ن فت�صتدل على وجود الن�ر. ✍G
الذى  القدم  كرة  فى  املف�صل  فريقك  فى  فقط  العبني  ع�رشة  ت�ص�هد  ✍G
تعرف اأنه يجب اأن تكون من اإحدى ع�رش العًب� فت�صتدل خروج اأو طرد 

اأحد الاعبني.

حت�صل على اأعلى الدرج�ت فى املدر�صة لت�صتدل اأنك االأول فى ترتيب  ✍G
تلك املدر�صة ، وينق�صم اال�صتدالل اإىل نوع�ن : مب��رش وغري مب��رش .
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1 . اال�ضتدالل املبا�رش: التقابل بني الق�ضايا :

يقوم اال�صتدالل املب��رش بني الق�ص�ي� على درا�صة كيفية ا�صتنت�ج 

�صدق اأو كذب ق�صية من ق�صية اأخرى تتفق فى املو�صوع واملحمول 

تختلف مع تلك الق�صية فى الكم اأو فى الكيف اأو فى الكم والكيف معً�. 

وتتحدد عملية ا�صتنت�ج ال�صدق اأو الكذب فى هذا اللون من اال�صتدالل 

وقد  الق�ص�ي�.  بني  التق�بل  قوانني  ت�صمى  القواعد  من  جمموعة  وفق 

تع�رف املن�طقة منذ عهد اأر�صطو على بي�ن كيفية التق�بل بني الق�ص�ي� 

بو�صعه� فى مربع  ي�صمى مربع التق�بل اأو مربع اأر�صطو . وهذا املربع 

يلخ�س عاق�ت التق�بل بني الق�ص�ي� فى اال�صتدالل املب��رش  .

ك م

ج م

ك �س

ج �س

ب�لت�ص�د

ب�لتداخلب�لتداخل

ب�لدخول حتت الت�ص�د

س
�

ق
ن�

لت
ب�

س
�

ب�لتن�ق

الو�ضف واحلكم نوع التقابل م

والكلية  م(  )ك  املوجبة  الكلية  بني  اأى  الكيف،  فى  املختلفتني  الكليتني  الق�صيتني  بني  ❏ӟيقوم 

ال�ص�لبة )ك �س(.

❏ӟحكم التق�بل ب�لت�ص�د هو:

اإذا �صدقت اإحدى الق�صيتني كذبت االأخرى. Ģ❏

واإذا كذبت اإحداهم� فقد ت�صدق االأخرى اأو تكذب، اأى تكون جمهولة ال�صدق والكذب. Ģ❏

ال�����ت�����ق������ب�����ل 

ب�لت�ص�د:

1

❏ӟيقع بني الق�صيتني اجلزئيتني املختلفتني فى الكيف، اأى بني اجلزئية املوجبة )ج م( واجلزئية 

ال�ص�لبة )ج �س(.

❏ӟحكم الق�ص�ي� املتق�بلة ب�لدخول حتت الت�ص�د هو :

❏Ģ اإذا كذبت اإحداهم� �صدقت االأخرى.

❏Ģ اأم� اإذا �صدقت اإحداهم� فقد ت�صدق االأخرى اأو تكذب ، اأى تكون جمهولة ال�صدق والكذب. 

التق�بل ب�لدخول 

حتت الت�ص�د

2

❏ӟيكون بني ق�ص�ي� خمتلفة فى الكم متحدة فى الكيف، اأى بني :

❏Ģ الق�صية الكلية املوجبة واجلزئية املوجبة.

❏Ģ الق�صية الكلية ال�ص�لبة واجلزئية ال�ص�لبة.

❏ӟاحلكم فى هذه الق�ص�ي� هو :

اإذا �صدقت الق�صية الكلية �صدقت اجلزئية املتداخلة معه�. Ģ❏

اإذا كذبت الكلية ك�نت اجلزئية املتداخلة معه� جمهولة. Ģ❏

اإذا �صدقت اجلزئية ك�نت الكلية املق�بلة له� ب�لتداخل جمهولة. Ģ❏

اإذا كذبت اجلزئية ك�نت الكلية املتداخلة معه� ك�ذبة. Ģ❏

ال�����ت�����ق������ب�����ل 

ب�لتداخل

3

❏ӟيقع بني الق�ص�ي� املختلفة فى الكم والكيف معً�، اأى بني :

الق�صية الكلية املوجبة واجلزئية ال�ص�لبة Ģ❏

الق�صية الكلية ال�ص�لبة واجلزئية املوجبة Ģ❏

❏ӟاحلكم فى التق�بل ب�لتن�ق�س هو :

اإذا �صدقت اإحدى الق�ص�ي� كذبت االأخرى. Ģ❏

اإذا كذبت اإحداه� �صدقت االأخرى. Ģ❏

ال�����ت�����ق������ب�����ل 

ب�لتن�ق�س

4
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2 ( اال�صتدالل غري املبا�رش: القيا�س 

تتجلى فى نظرية القي��س براعة وعبقرية اأر�صطو الذى و�صع لن� قواعد القي��س ب�عتب�ره لونً� من األوان اال�صتدالالت 

اال�صتنب�طية غري املب��رشة. 

ويت�ألف القي��س احلملى من مقدمتني : كربى و�صغرى ، يرتبط�ن ارتب�طً� �رشوريً� عن  ✍G
طريق احلد االأو�صط فتلزم عنهم� النتيجة.

وقد عرف اأر�صطو القي��س ب�أنه »قول متى قررت فيه اأ�صي�ء معينة نتج عنه� ب�ل�رشورة  ✍G
�صيئ اآخر خمتلف عم� �صبق تقريره«.

اأ. ويتاألف القيا�س من ثالثة عنا�رش اأ�صا�صية هى:

احلدود الثاثة االأكرب واالأ�صغر واالأو�صط. ✍G
املقدمتني الكربى وال�صغرى. ✍G

النتيجة التى تلزم عن املقدمتني. ✍G
وميثل احلد االأو�صط الرابطة امل�صرتكة بني احلدين االأكرب واالأ�صغر مب� يظهرهم� فى النتيجة.

ب . قواعد القيا�س:

يت�ألف القي��س من ثاث ق�ص�ي� حملية : مقدمة كربى ، مقدمة �صغرى ، نتيجة. ✍G
يت�ألف القي��س من ثاثة حدود : حد اأكرب ، حد اأ�صغر ،  حد اأو�صط )احلد االأو�صط ال يظهر فى النتيجة(.  ✍G

الحظ اأن مو�صوع النتيجة هو دائمً� احلد االأ�صغر، وحمموله� دائمً� هو احلد االأكرب.  ✍G
�رشورة ا�صتغراق احلد االأو�صط مرة واحدة على االأقل. ✍G

يجب اأال ي�صتغرق حد فى النتيجة م� مل يكن م�صتغرقً� من قبل فى اإحدى املقدمتني. ✍G
اإذا ك�نت اإحدى املقدمتني �ص�لبة ك�نت النتيجة �ص�لبة. ✍G

�رشورة اأن تكون اإحدى املقدمتني موجبة على االأقل ؛ الأنه ال اإنت�ج من �ص�لبتني. ✍G
�رشورة اأن تكون اإحدى املقدمتني على االأقل كلية ؛ الأنه ال اإنت�ج من جزئيتني. ✍G

اإذا ك�نت اإحدى املقدمتني جزئية ك�نت النتيجة جزئية . ✍G

جـ. اأ�صكال القيا�س:

يوؤدى ترتيب احلد االأو�صط فى املقدمتني اإىل تكوين اأربعة اأ�صك�ل قي��صية خمتلفة �صنكتفى ب�الإ�ص�رة اإىل ال�صكل االأول فقط.

ف��ى  االأو�������ص������ط  احل������د  ي���و����ص���ع مب���ق���ت�������ص����ه����  ال����ت����ى  ال���������ص����ورة  اأو  ال���ه���ي���ئ���ة  ه�����و  ال�������ص���ك���ل 

خم��ت��ل��ف��ة. ق��ي������ص��ي��ة  اأ�����ص����ك�����ل  اأرب�����ع�����ة  ت���ك���وي���ن  اإىل  ي��������وؤدى  و���ص��ع��ه��م���  اأن  ح���ي���ث  امل���ق���دم���ت���ني، 

ال�شكل الأول:  ❃ 

يكون فيه احلد االأو�صط مو�صوع� فى املقدمة الكربى وحممواًل فى املقدمة ال�صغرى.

)1( �رشطا ال�شكل الأول: 

ومن  ✍G اإيج�ب املقدمة ال�صغرى وال�صبب فى ذلك: الأنه اإذا ك�نت املقدمة ال�صغرى �ص�لبة �صتكون النتيجة �ص�لبة

أرسطو



الوحدة الثانية  : مبادئ التفكير املنطقى

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى42

ثم ت�صتغرق حمموله� الذى يكون حمموال للمقدمة الكربى ومن ثم ال يجوز ا�صتغراقه اإال اإذا ك�نت املقدمة 

الكربى �ص�لبة وهذا ال يجوز الأنه ال اإنت�ج من �ص�لبتني، من هن� يجب اأن تكون املقدمة ال�صغرى موجبة.

االأول( فلن  ال�رشط  )وفق  ال�صغرى موجبة  وال�صبب فى ذلك:  ط�مل� ك�نت املقدمة  الكربى،  كلية املقدمة  ✍G
ت�صتغرق حمموله�، وهو احلد االأو�صط،  الأن الق�ص�ي� املوجبة )الكلية واجلزئية( ال ت�صتغرق املحمول، من 

هن� يجب اأن تكون املقدمة الكربى كلية )موجبة اأو �ص�لبة( حتى ت�صتغرق احلد االأو�صط الذى هو مو�صوع 

املقدمة الكربى.

)2( اأمثلة على �رشوب ال�شكل الأول:

كل املجندين م�صلحون

كل املتطوعني جمندون

كل املتطوعني م�صلحون

كل املر�صى  لي�صوا �صعداء

بع�س الفقراء مر�صى

بع�س الفقراء لي�صوا �صعداء

كل االأثري�ء بخاء

بع�س االأطب�ء اأثري�ء

بع�س االأطب�ء بخاء

كل  املحرتفني لي�صوا هواة

كل املتع�قدين حمرتفون

كل املتع�قدين لي�صوا هواة

د . تعقيب على نظرية القيا�س االأر�صطية:

تعر�صت نظرية القي��س االأر�صطى لهجوم �صديد من قبل العديد من العلم�ء والفا�صفة الأ�صب�ب عديدة اأهمه� :

اأنه عقيم ال يوؤدى اإىل معرفة جديدة. ✍❏

يطلب من� الت�صليم ب�صدق م� يريد الربهنة عليه.  ✍❏

غري اأن علم�ء املنطق الرمزى املع��رش اأقروا ب�أهمية نظرية القي��س ك�أحد روافد املنطق املع��رش. ✍❏

اأن نظري�ت املنطق املع��رش تتج�وز م� ج�ء فى نظرية القي��س االأر�صطى حيث يع�لج مو�صوع�ت ونظري�ت  ✍❏

اأخرى عديدة مل ت�صمله� تلك النظرية.

3( احلجة املنطقية:

اإذا ك�ن اال�صتدالل يت�صمن عملية تربير ا�صتنت�ج النتيجة من املقدم�ت ف�إن م�صطلح حجة هو االأكرث �صيوًع� ،   ✍G
ويعرب عن جمموعة من الق�ص�ي� نزعم اأن اإحداه� )النتيجة( تلزم عن �ص�ئره� )املقدم�ت(. 

اإذن ف�حلجة هى : جمموعة من الق�ص�ي� نطلق عليه� ا�صم مقدم�ت وق�صية واحدة ترتتب عليه� ت�صمى نتيجة،  ✍G
وتزودن� املقدم�ت بتربير مقنع للت�صليم ب�صدق النتيجة.

الق�صية تكون �ص�دقة ، اأو ك�ذبة ، اأم� احلجة فتكون �صحيحة اأو غري �صحيحة.  ✍G
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اأقرا احلجة الآتية ثم اأجب عن املطلوب :

اإذا مت ال�صغط على مفت�ح م�صب�ح الثاجة انطف�أ امل�صب�ح ، وب�لت�ىل حني يتم غلق ب�ب الثاجة ، ف�إنه 

ي�صغط على املفت�ح ، واإذن حني يغلق ب�ب الثاجة ينطفئ امل�صب�ح.

حدد مقدم�ت ونتيجة هذه احلجة ، ومف�تيحه� اللفظية. Ç❏

موؤ�رشات املقدمة والنتيجة: Ç 

للتمييز بني احلجج اجليدة واحلجج الرديئة ، يتعني اأن تكون لدين� القدرة على ماحظة احلجج حني يتم طرحه� 

وحتديد مقدم�ته� ونت�ئجه�.

اأ. موؤ�رشات املقدمة:

هن�ك األف�ظ اأخرى يتم توظيفه� ع�دة لتحديد مقدم�ت احلجة ، من بينه� : )الأن( ، )ذلك اأن( ، )كونه( ، )ال�صبب 

فى ذلك هو اأن( ، )االأمر الذى ميكن اأن ي�صتدل عليه من( ، )م� يلزم عن( ، )بقدر م�( ، )ميكن اأن ي�صتنبط من( ، )فى 

�صوء حقيقة اأن( ... اإلخ.

ب. موؤ�رشات النتيجة :

كثرياً م� ت�صري بع�س الكلم�ت اإىل اأن م� يتبعه� نتيجة ، من بني هذه الكلم�ت : )اإذن( ، )من ثم( ، )هكذا( ، )لذا(، )وفق 

ذلك( ، )وينتج عن ذلك( ، )نتيجة لذلك( ، )لهذا ال�صبب( ، )يلزم اأن( ، )يرتتب على م� �صبق(، )م� ي�صتلزم اأن( ... اإلخ.

4( اال�شتدالل اال�شتنباطى )احلجة اال�شتنباطية(:

فى احلجة اال�صتنب�طية ن�صتدل �صدق ق�صية )نتيجة( موجودة ب�لفعل فى املقدم�ت ، من هن� اإذا �صدقت كل  ✍G
املقدم�ت ت�صدق النتيجة ب�ل�رشورة. 

ومن امل�صتحيل اأن ن�صلم ب�صدق املقدم�ت وال ن�صلم ب�صدق النتيجة. ✍G
وتو�صف احلجة اال�صتنب�طية ب�أنه� تكون �صحيحة اأو غري �صحيحة  . ✍G
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أحمدGشوقى

)2(

كل طلبة ال�صف الث�نى الث�نوى فى م�رش يدر�صون مقرر 

اللغة االأمل�نية

�صمر ط�لبة فى ال�صف الث�نى الث�نوى فى م�رش

________________________

اإذن �صمر تدر�س مقرر اللغة االأمل�نية

)1(

كل طلبة ال�صف الث�نى الث�نوى يدر�صون مقرر اللغة االإجنليزية

جمدى ط�لب فى ال�صف الث�نى الث�نوي

________________________

اإذن جمدى يدر�س مقرر اللغة االإجنليزية

من الوا�صح اأن احلجة ال�ص�بقة �صحيحة وفًق� للتعريف ال�ص�بق.

على الرغم من اأن الق�ص�ي� املت�صمنة فى احلجة ال�ص�بقة قد 

الفعلى،  الواقع  على  تنطبق  ال  اأى  ب�لفعل،  تكون �ص�دقة  ال 

اأن احلجة �صحيحة الأن النتيجة م�صتمدة ب�ل�رشورة من  اإال 

املقدم�ت. بعب�رة اأخرى، ال منلك اإذا �صلمن� ب�صدق املقدم�ت 

اإذن من امل�صتحيل فى احلجة   ، النتيجة  اأن ن�صلم ب�صدق  اإال 

ال�صحيحة اأن ت�صدق كل املقدم�ت وتكذب النتيجة. غري اأنن� 

يجب اأن ن�صري اإىل اأن احلجة ال�ص�بقة �صحيحة . 

)3(

كل ال�صعراء اأدب�ء

اأحمد �صوقى �ص�عر

_________________

اإذن اأحمد �صوقى اأديب

 .� الحظ اأن احلجة اال�صتنب�طية ال�ص�بقة )3( �صحيحة اأي�صً

)5(

اإذا اأرتفعت ن�صبة الت�صخم ف�صرتتفع اأ�صع�ر ال�صلع

مل ترتفع ن�صبة الت�صخم

______________________________

اإذن ارتفعت اأ�صع�ر ال�صلع

من الوا�صح اأن احلجة ال�ص�بقة ب�طلة )غري �صحيحة(، اإذ اأن 

نتيجة احلجة ال ترتتب على املقدم�ت.

الحظ اأي�ص� اأن ترتيب املقدم�ت والنتيجة لي�س مهمً� من وجهة 

نظر املنطق، غ�لب� م� ت�أتى املقدم�ت اأواًل تتلوه� النتيجة ، ولكن 

اأو نه�يته�  اأو منت�صفه�  النتيجة فى بداية احلجة  اأحي�ن� ت�أتى 

كم� �صبق وذكرن�. ت�أمل املث�ل الت�ىل  )4( :

فن�نون،  املو�صيقيني  املوؤلفني  ك��ل  الأن   ، فن�ن  ال�صنب�طى 

وال�صنب�طى موؤلف مو�صيقى.

�صحيحة   )4( ال�ص�بق  املث�ل  فى  احلجة 

البداية  ف��ى  ج���ءت  احلجة  نتيجة  واأن 

ولي�س فى نه�ية احلجة وهو اأمر كثرًيا م� 

يتكرر حدوثه فى احلجج التى ن�صتخدمه� 

فى حي�تن� اليومية. السنباطى

5 (  اال�شتدالل اال�شتقرائي: )احلجة اال�شتقرائية(

يختلف اال�صتدالل اال�صتقرائى )اأو احلجة اال�صتقرائية( عن اال�صتدالل اال�صتنب�طى اختاًف� بينً� من عدة اأوجه لعل اأهمه� :

يكمن فى اأن نتيجة اال�صتدالل اال�صتقرائى تقرر اأكرث مم� تقرره املقدم�ت. ✍❏

املعلوم�ت التى تت�صمنه� النتيجة تتج�وز تلك التى تت�صمنه� املقدم�ت. ✍❏

احلجج اال�صتقرائية تكون فقط حمتملة وفى كل االأحوال ال ت�صل اأبًدا اإىل درجة اليقني وال تكون �صحيحة اأو  ✍❏

غري �صحيحة.
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ت�أمل االأمثلة االآتية :

)مثال1(     

قليل  من �صك�ن حى ب�ب ال�صع�دة ي�صتخدمون الفي�صبوك

زينب من �صك�ن حى ب�ب ال�صع�دة

اإذن زينب ال ت�صتخدم الفي�صبوك

احلديد يتمدد ب�حلرارة

النح��س يتمدد ب�حلرارة

الق�صدير يتمدد ب�حلرارة

كل املع�دن تتمدد ب�حلرارة

)مثال2(

)مثال3(

معظم ط�لب�ت الفرقة الث�نية جنحن فى امتح�ن اللغة االإجنليزية

مرمي ط�لبة فى الفرقة الث�نية

اإذن مرمي جنحت فى امتح�ن اللغة االإجنليزية

من الوا�صح فى املث�لني ال�ص�بقني )1 ، 2 ( اأنه حتى اإذا �صدقت كل املقدم�ت ف�لنتيجة تكون فقط حمتملة وال ت�صل اأبداً اإىل 

درجة اليقني. غري اأن احلجة اال�صتقرائية قد تكون قوية اأى مرجحة ال�صدق كم� فى املث�ل  اأو تكون �صعيفة كم� فى املث�ل  2. 

وعلى الرغم من التمييز بني هذين النمطني من اال�صتدالل ، اإال اأن بينهم� بع�س التداخات التى يجب ذكره�.  �صبق 

تكون فقط  اال�صتقرائية  واأن احلجة  نتيجته�  اأن ت�صدق  لوجب  اال�صتنب�طية  اإذا �صدقت كل مقدم�ت احلجة  اأنه  وذكرن� 

حمتملة ال�صدق اأو الكذب، لكنن� ن�صيف هن� اأن احلجة اال�صتقرائية قد تت�أثر اإيج�بً� اأو �صلبً� ب�إ�ص�فة مقدم�ت جديدة اإليه�. 

ت�أمل املث�ل االآتي:

يقدم مركز اللغ�ت مقرًرا واحداً فى اللغة ال�صينية.

ب��صم يدر�س مقرر اللغة ال�صينية الذى يطرحه املركز.

اإذن ب��صم يجيد اللغة ال�صينية
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اإذا ح�صل حممود على اأكرث من 90% من اأ�صوات اجلمهور �صيفوز بج�ئزة الغن�ء

ح�صل حممود على اأكرث من 90% من اأ�صوات اجلمهور

اإذن �صيفوز حممود ب�جل�ئزة

من الوا�صح اأن احلجة اال�صتقرائية ال�ص�بقة �صعيفة جداً ودرجة �صدق نتيجته� منخف�صة بدرجة كبرية. لكن ت�أمل 

نتيجة احلجة ال�ص�بقة بعد اإ�ص�فة املقدم�ت االآتية اإليه�: 

ب��صم ي�ص�فر اإىل ال�صني كل ع�م. ✍G

ب��صم ي�ص�رك رج�ل اأعم�ل �صينيني فى بع�س امل�رشوع�ت. ✍G

ب��صم متزوج من امراأة �صينية. ✍G

من الوا�صح اأن اإ�ص�فة مقدم�ت من��صبة اإىل احلجة اال�صتقرائية يوؤثر فى احتم�ل �صدقه� اأو كذبه�، على عك�س احلجة 

اال�صتنب�طية التى ال تت�أثر �صلب� اأو اإيج�ب� ب�إ�ص�فة اأى مقدم�ت جديدة اإليه�:

ت�أمل احلجة اال�صتنب�طية االآتية: 

م�ذا لو اأ�صفن� مقدمة جديدة اإىل املقدمتني ال�ص�بقتني وقلن� مثا: 

ق�لت العرافة ملحمود اأنه لن يفوز ب�جل�ئزة. ✍G
حممود ال يجيد الغن�ء فى راأى اجلمهور. ✍G

هن�ك الكثري من املت�ص�بقني ك�ن اأداوؤهم اأف�صل من حممود ✍G
هل �صتغري هذه املقدم�ت االإ�ص�فية من �صحة احلجة اال�صتنب�طية ال�ص�بقة ؟  االإج�بة ب�لنفي.

ف�حلجة اال�صتنب�طية ال�صحيحة تظل كذلك وال تتغري �صحته� بعد اإ�ص�فة مقدم�ت جديدة.

اأ . التعميمات اال�صتقرائية:

التعميم اال�صتقرائى حجة ا�صتقرائية ت�أخذ نتيجته� �صورة التعميم. فمن خال خربتن� مبعرفة عدد من احل�الت نربر 

احلجة التى تتحدث عن كل احل�الت التى ال خربة  لن� به�. الحظ االأمثلة االآتية: 

ند ا�صتخدام حزام االأم�ن ينخف�س عدد �صح�ي� حوادث ال�صي�رات.  ✍Gع

معظم اأنواع ال�رشط�ن ميكن عاجه� اإذا مت اكت�ص�فه� مبكراً.  ✍G

قدان الدافعية  اأحد اأهم العقب�ت التى تواجه تعليم الذكور. ✍Gف

ب . وظيفة التعميمات اال�صتقرائية:

جتنبن� الوقوع فى اأخط�ء امل��صي.  ✍G

كم ب�صورة اأف�صل فى �صلوكن� واأفع�لن� من خال مراع�ته�. ✍Gنتح
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مثال : ف�إذا تبني ، اأننى اأ�ص�ب ب�أمل �صديد فى املعدة عقب تن�ول طع�م معني ف�إننى اأقوم 
اأنن� نقوم بعملية التعميم ب�أنف�صن�  بتح��صى تن�ول هذا اللون من الطع�م. هذا ال يعنى ب�لطبع 

G.دائمً�، واإمن� نحن نعتمد على خربات وتعميم�ت االآخرين

جـ . نوعا التعميمات اال�صتقرائية :

تنق�صم التعميم�ت اال�صتقرائية اإىل نوعني:  التعميم�ت الكلية ، والتعميم�ت االإح�ص�ئية. 

1. التعميمات الكلية :

وهى التعميم�ت التى تقرر �صدق اأمر معني ب�لن�صبة لكل اأع�ص�ء فئة معينة من خال ماحظة �صدق هذا االأمر 

على بع�س اأع�ص�ء تلك الفئة. من اأمثلة ذلك قولن�:

كل الب�رش ف�نون. ✍G
كل املواطنني مت�ص�وون فى احلقوق والواجب�ت. ✍G

كل املدخنني ي�ص�بون ب�رشط�ن الرئه  . ✍G
لكل جمتهد ن�صيب. ✍G

ناحظ هن� اأن ال�صور الذى يعرب عن الق�ص�ي� الكلية )كل ، جميع ، ك�فة .... الخ( قد ال يكون معرباً عنه فى التعميم 

ب�صورة �رشيحة واإمن� يفهم من ال�صي�ق كقولن� مثًا :

الرج�ل قوامون على الن�ص�ء. ✍G
الرج�ل ال ميكنهم احلمل وال الوالدة. ✍G

G✍ ال ي�صتطيع الب�رش املكوث حتت امل�ء دون اأوك�صجني حواىل ن�صف �ص�عة .

2. التعميمات الإح�شائية: 

اإذا كن� فى التعميم�ت الع�مة الكلية نقرر ال�صدق ب�لن�صبة لكل اأع�ص�ء فئة معينة ف�إنن� فى التعميم�ت االإح�ص�ئية 

نقرر ال�صدق بن�صبة مئوية حمددة.  وال ت�صري التعميم�ت االإح�ص�ئية اإىل كل ع�صو من اأع�ص�ء الفئة على حدة كم� 

هو االأمر فى التعميم�ت الكلية واإمن� ت�صري فقط اإىل بع�س اأع�ص�ء الفئة. من اأمثلة ذلك:

% فى امل�ئة من الن�خبني يوؤيدون حق املراأة فى خلع زوجه�.  ✍G75

% من التف�ح فى هذه ال�صلة ف��صد.  ✍G30

% من طلبة الث�نوية الع�مة يدخلون كلي�ت عملية. ✍G35

وميكننا تو�شيح كيفية الو�شول اإىل هذا النوع من التعميمات باملثال الآتي:

هب اأنك فح�صت خم�صة �صن�ديق حتتوى على كمية من التف�ح والحظت اأن ثاثة �صن�ديق منه� حتتوى على ن�صبة 

80% من التف�ح االأحمر ، �صوف تنتهى اإىل نتيجة تقول اأن 80% من التف�ح فى كل ال�صن�ديق من التف�ح االأحمر ،

وهن� ن�صري اإىل اأن املعلوم�ت املت�صمنة فى النتيجة تتج�وز تلك املت�صمنة فى املقدم�ت. فمن خال فح�صك لعينة 

اأو عدد حمدود من احل�الت انتهيت اإىل حكم ينطبق على كل احل�الت.
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أهداف املوضوع : 

من املتوقع عزيزى الطالب بعد درا�ستك 

لهذا املو�سوع اأن تكون قادًرا على اأن :

مت��ي��ز ب���ني اأن�������واع امل��غ���ل��ط���ت  ◭ 

ال�صورية.

حت���دد اأ���ص��ب���ب امل��غ���ل��ط���ت غري  ◭ 

ال�صورية.

حتلل مغ�لطة احلجة ال�صخ�صية. ◭ 

اإىل  االح���ت���ك����م  م��غ���ل��ط��ة  ت��ف�����رش  ◭ 

اجلم�هري.

حتلل مغ�لطة االحتك�م اإىل ال�صلطة. ◭ 

تدلل ب�الأمثلة على مغ�لطة االحتك�م  ◭ 

اإىل ال�صفقة.

تدلل ب�الأمثلة من واقع احلي�ة على  ◭ 

مغ�لطة املم�ثلة الك�ذبة.   

املو�ضوع الثالث

املغالطات ال�ضورية وغري ال�ضورية

اأحي�نً� تبدو لن� بع�س احلجج �صحيحة اأو مرجحة ال�صدق ، ونكون على 

ا�صتعداد لقبوله�، بل وكثريا م� نقبله� ب�لفعل ،  ولكن بع�س فح�س دقيق 

ومتعن ، نكت�صف اأن احلجة غري �صحيحة الأنه� تت�صمن مغ�لطة اأو اأكرث.

التى �صغلت  اأهم املو�صوع�ت املنطقية  وتعد م�ص�ألة املغ�لط�ت من 

االأ�ص��صى من درا�صة املغ�لط�ت  ،  والغر�س  الع�صور  اأقدم  املن�طقة منذ 

اال�صتدالالت  فى  اخلط�أ  فى  ال��وق��وع  جتنب  ب�صبل  ال��دراي��ة  فى  يتمثل 

املختلفة.

الذى  اال�صتدالل   �
ً
ا�صطاح� تعنى  وهى   ، الغلط  من  لغة  املغ�لطة 

يحتوى على خلل ب�صبب :

عدم ا�صتخدام ق�عدة اأو اأكرث من قواعد املنطق. ✍G
خلل فى مقدم�ت احلجة.  ✍G

اخللط بني احلجج املختلفة. ✍G
الطريق متنعن�  ي�ص�عدن� املنطق على و�صع عام�ت حتذيرية على 

اأنواع  بكل  امُلفعم  الامنطقى  التفكري  نتيجة عن   ، �صلوكي�ت م�صللة  من 

املغ�لط�ت. 

اأنواع املغالطات :

تنق�صم املغ�لط�ت اإىل اأنواع عديدة بع�صه� :

يرتبط ب�لغمو�س الذى يكتنف اللغة. ✍G
مغ�لط�ت �صورية ترتبط ب�ال�صتدالل اال�صتنب�طى.  ✍G

مغ�لط�ت غري �صورية ترتبط ب�ال�صتدالل اال�صتقرائى. ✍G
وميكن تو�صيحه� على النحو الت�ىل :

1. املغالطات ال�شورية:

، ف�حلجة  ال�صورية بخلل فى �صورة احلجة  املغ�لط�ت  تتعلق  ✍G
التى تت�صمن اأحد املغ�لط�ت ال�صورية تعد حجة غري �صحيحة.

معظمه�  يرتبط  ال�صورية  املغ�لط�ت  من  عديدة  اأنواع  هن�ك  ✍G
ب�لقي��س.

ب�لق�ص�ي�  ✍G و�صوف نقدم منوذجني للمغ�لط�ت ال�صورية يتعلق

احلملية والق�ص�ي� ال�رشطية.

اأنها  نفرت�ض  التي  املنطق،  قواعد  اإن 

متكننا من الدراية باأ�ساليب التفكري ال�سحيح، 

املعامل  لنا  تبني  التي  باخلريطة  تكون  ما  اأ�سبه 

التفا�سيل  كل  تبني  ال  لكنها  للطريق،  الرئي�سة 

وال تخربنا كيف ن�سل اإىل غايتنا، ومن املحتمل اأن 

ن�سل طريقنا حتى مع وجود تلك اخلريطة. من 

املغالطات على و�سع عالمات  ت�ساعدنا درا�سة  هنا 

الطريق  على  املماثلة،  جازت  اإن  حتذيرية، 

متنعنا من �سلوك طرق م�سدودة اأو م�سللة.

)نيل براون , �ستيورات مل(
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االأمثلة الو�ضف نوع  املغالطة

مثال : ❏❏

عن ال�صخ�س الذى تطلب منه تقييم حجة الع�مل املعروف 

ل�صد  اإفريقية  دولة  لبن�ء  ال�صلبية  االآث�ر  عن  يتحدث  الذى 

على نهر النيل 

قد يوؤثر على ح�صة م�رش من 

هذا  ولكن  لك  فيقول  املي�ه، 

الع�مل مت اته�مه فى تق��صى 

قيمة  ال  ث��م  وم���ن  ؛  ر���ص��وة 

لكامه فى اأى مو�صوع.

الذى  ال�صخ�س  ويق�صد به� مه�جمة  ❏❏

نن�ق�صه اأو الذى يقدم لن� حجة معينة 

من�ق�صة  اأو  راأي��ه  حتليل  عن  عو�صً� 

حجته. احلجة  مغ�لطة 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

)ال����ت����ج����ري����ح 

ال�صخ�صى(

الق�ص�ي� ال�رشطية - هى تلك التى نطلق على اجلزء االأول فيه� م�صطلح مقدم ، ونطلق 

على اجلزء الث�نى م�صطلح ت�ىل وتبداأ ع�دة ب�أداة ال�رشط اإذا :

اأمثلة على الق�شايا ال�شرطية

اإذا ف�ز الفريق ب�لك�أ�س �صيح�صل الاعبون على مك�ف�أة م�لية. ❏إ

اإذا  انخف�صت االأ�صع�ر اأقبل  الن��س على ال�رشاء . ❏إ

اإذا مرت ري�ح ب�ردة على ال�صح�ب املثقل ببخ�ر امل�ء ي�صقط املطر . ❏إ

اإذا اأمطرت ال�صم�ء اأبتلت االأر�س .

ابتلت االأر�س

اإًذا اأمطرت ال�صم�ء .

مغ�لطة و�صع الت�ىل ) اثب�ت الت�ىل(

بع�س الثديي�ت تلد

كل القطط ثديي�ت

بع�س القطط تلد

مغ�لطة احلد االأو�صط غري امل�صتغرق

ال ع�مل ج�هل

ال �ص�عر ع�مل

ال �ص�عر ج�هل

مغ�لطة االنت�ج من �ص�لبتني.

بع�س االأثري�ء بخاء

بع�س االأطب�ء اأثري�ء

بع�س االأطب�ء بخاء

مغ�لطة االإنت�ج من جزئيتني.

2. املغالطات غري ال�شورية:

املغ�لط�ت غري ال�صورية تنجم عن اأ�صب�ب عديدة منه� : ✍G
م� يتعلق بغمو�س اللغة. ✍G

عدم االنتب�ه ملو�صوع النق��س. ✍G
عدم التعلق ب�ملو�صوع .. الخ. ✍G

قبيل  من  عن�وين  حتت  ت�صنيفه�  اأحي�ن�  فيتم  املغ�لط�ت،  من  اللون  هذا  لت�صنيف  عديدة  حم�والت  جرت  وقد 

مغ�لط�ت عدم التعلق، ومغ�لط�ت الغمو�س، ومغ�لط�ت التعميم، ومغ�لط�ت اللجوء، ...الخ ، هذا ، وميكن عر�س بع�صه� 

على النحو الت�ىل :

حافظGابراهيم
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وخري مث�ل على ذلك اأن معظم الن��س، مب� فى ذلك العلم�ء،  ❏❏ 

اعتقد  كم�  م�صطحة،  االأر���س  اأن  طويلة  لفرتات  اعتقدوا 

البع�س فى امل��صى اإنن� لو اأبحرن� �صم�اًل اأو جنوبً� مب� فيه 

الكف�ية ف�صوف ن�صل اإىل نه�ية االأر�س. 

غ�لبية  اأج��م��ع��ت  ��م���  ك❏❏  

ج��م���ه��ري ال��ن���خ��ب��ني فى 

اختي�ر  على  ال��دول  بع�س 

ق�ئد معني ثم ثبت بعد ذلك 

الوطن  ودمر  ديكت�تور  اأنه 

مع  ح���دث  ك��م���   ، ك����د  اأو 

»هتلر« على �صبيل املث�ل. 

�إذا �ص�هد عدد كبري من الن��س جرمية قتل، مثًا، واأق�صم  ف❏❏

كل واحد منهم فى املحكمة اأنه �ص�هد وقوع اجلرمية وثبت 

اأن هوؤالء ال�صهود ك�نوا فى و�صع ي�صمح لهم بذلك ف�إن هذه 

ال�صه�دة ال تت�صمن مغ�لطة ، بل وقد تعد حجة ا�صتقرائية 

قوية.

تكمن هذه املغ�لطة فى حم�ولة اإقن�ع  ❏❏ 

دام  م�  اأنه  اإىل  اال�صتن�د  عرب  االآخرين 

معظم الن��س يعتقدون �صدق اأمر معني 

فمن املوؤكد اأنه �ص�دق ب�ل�رشورة . 

�صكلة ت�أتى من اأنن� كثرياً م� نكت�صف   امل❏❏

اأن راأى االأغلبية غري �صحيح.

راأى  اإىل  اللجوء  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  جب  ي❏❏

خط�أ  دائمً�  لي�س  اجلم�هري  اأو  االأغلبية 

اأو يت�صمن مغ�لطة. 

م����غ�����ل����ط����ة 

اإىل  االحتك�م 

اجلم�هري

الدور  للفوز مبب�ري�ت  و�صيلة  اأن خري  الفريق  ق�ل مدرب   ❏❏

النه�ئى هى الهجوم ب�أقل عدد والدف�ع ب�أكرب عدد.

اإذن الهجوم ب�أقل عدد  ❏❏

وال��دف���ع ب���أك��رب عدد 

املن��صبة  الو�صيلة  هو 

للفوز مبب�ري�ت الدور 

النه�ئي.

اإىل  ي�صند  الأن��ه  معقولة  حجة  عن  يعرب  االأول  املث�ل  اأن  ❏❏

�صخ�س خبري فى املو�صوع وال ميثل مغ�لطة.

و�صيلة  اأف�صل  اأن  �ص�رعن�  فى  تقع  التى  الزاوية  �صيخ  ذكر  ❏❏

للتخل�س من اآالم املعدة هى عدم تن�ول الطع�م ثاثة اأي�م 

متت�لية واالكتف�ء ب�رشب كوب من امل�ء املثلج مع قراءة 

بع�س االأدعية.

اإذن عدم تن�ول الطع�م ثاثة اأي�م متت�لية واالكتف�ء ب�رشب  ❏❏

كوب من امل�ء املثلج فقط مع قراءة بع�س االأدعية يقى من 

اآالم املعدة. 

)من الوا�صح اأنك اإذا ا�صتمعت لن�صيحته فقد ت�ص�ب ب�لهزال  ❏❏

وقرحة املعدة(.

ق�صد به حم�ولة تربير نتيجة حجة   وي❏❏

معينة ب�العتم�د على قوة نفوذ وت�أثري 

اأ�صخ��س معينني فى جم�الت متب�ينة 

معينة؛  �صلطة  لن�  ميثلون  اأ�صبحوا 

اأو  ري��صية  اأو  �صي��صية  اأو  اقت�ص�دية 

هذا  مثل  يكون  قد  ذلك.  وغري   ... فنية 

النوع من احلجج قويً� ومربراً اإذا ك�نت 

للحجة  من��صبة  امل�صتخدمة  ال�صلطة 

براأيه  يعتد  خبرياً  ال�صخ�س  يكون  ك�أن 

اأو حجة فى املو�صوع املطروح، اأم� اإذا 

ك�ن هذا ال�صخ�س ال عاقة له ب�حلجة 

فهن� حتدث املغ�لطة.

اإىل  االحتك�م 

ال�صلطة

❏❏ لقد اأم�صيت عدة اأي�م فى كت�بة البحث الذى طلبه االأ�صت�ذ 

وتكلفت خم�صني جنيه� لطب�عته، واأن� ظروفى �صعبة الأن 

لدى عدة اأخوة ووالدى موظف ب�صيط .

اإذن البد اأن اأح�صل على اأعلى درجة فى هذا البحث مراع�ة  ❏❏

لظروفى.

كمن فى حم�ولة تربير نتيجة احلجة  وت❏❏

ب�العتم�د على اإث�رة ال�صفقة والع�طفة.

م����غ�����ل����ط����ة 

اإىل  االحتك�م 

ال�صفقة 
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ث�ل : ين�ق�س املتحدث االأ�صب�ب احلقيقية التى توؤدى اإىل  م❏❏

اأ�صمه املوؤامرة  م�صكات معينة  فى املجتمع ي�صنع وهمً� 

يعنى  ال  االأم��ر  ب�لطبع  اأ�ص��صه�.  على  االأح��داث  يف�رش  ثم 

عدم وجود موؤامرات خ�رجية وداخلية ميكن اأن توؤثر على 

دليل  اأى  تقدمي  دون  موؤامرة  عن  احلديث  ولكن  االأح��داث، 

منطقى يعد لونً� من األوان املغ�لط�ت املنطقية. 

ت�صويه  فى  الق�س  رجل  مغ�لطة  من  تك❏❏

موقف اخل�صم على نحو ي�صهل الهجوم 

ال  نظر  وج��ه��ة  ته�جم  بحيث  عليه؛ 

نو�صح  اأن  وميكن  له�.   حقيقى  وجود 

ال��ذى  التفكري  بنمط  املغ�لطة  ه��ذه 

من  ج��زءاً  ب�عتب�ره�  االأح���داث  يف�رش 

»نظرية  ب�  ي�صمى  م�  اأو  كربى  موؤامرة 

املوؤامرة«.

رجل  مغ�لطة 

الق�س

ت�أمل املث�ل االآتي :  

ق�لت »وف�ء« »لهن�« يجب اأن ي�صمح مدر�س  ❏❏

الفل�صفة للطلبة ب��صتخدام الكت�ب اخل�رجى 

اأثن�ء االمتح�ن�ت والت�ص�ور حول االأ�صئلة، 

الق�نون عند  اأال ي�صتخدم املح�مون  كتب 

اإعداد املرافع�ت، وي�صتخدم االأطب�ء املراجع 

اأثن�ء الك�صف على املر�صى بل وي�صت�صريون 

اأقرانهم عند ت�صخي�س املر�س، اإذن البد اأن 

ُي�صمح لن� اأثن�ء االمتح�ن�ت، بتب�دل الراأى 

وامل�صورة وا�صتخدام الكتب اخل�رجية.

املم�ثلة  ا�صم  املم�ثلة  من  اللون  هذا  على  نطلق  فنحن  ❏❏

النوع من املغ�لط�ت  اأنن� فى هذا  الك�ذبة، ولعلك تاحظ 

ن�صخم العن��رش املوؤيدة حلجتن� لتبدو اأكرث مت�ثًا مم� هى 

عليه فى الواقع. غري اأن الت�ص�به قد يكون ع�ر�ص�.

�ثلة تعنى الت�ص�به اأو التن�ظر. املم❏❏

نعقد  عندم�  املم�ثلة  فكرة  وتت�صح  ❏❏

ناحظ  ثم  اأكرث  اأو  �صيئني  بني  مق�رنة 

اأوجه الت�ص�به بينه�. 

والهدف من املم�ثلة هو حم�ولة �رشح  ❏❏

اإىل  ب�الإ�ص�رة  م�ألوف  اأمر غري  بي�ن  اأو 

هذا  فيه�  ي�ص�رك  التى  ال�صم�ت  بع�س 

ال�صيء �صيئً� اآخر نكون على األفة به. م����غ�����ل����ط����ة 

امل���م����ث���ل���ة 

الك�ذبة

، البد من االعرتاف ب�أن حي�تن� حتفل ب�أنواع �صتى من املغ�لط�ت ؛ وعلين� ال�صعى الكت�ص�ف  اإذا 

هذه املغ�لط�ت املتعلقة ب�للغة وب�ال�صتدالل اال�صتنب�طى واال�صتقرائى لتجنبه�.
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املصطلحات واملراجع
مصطلحات الكتاب :

Evidenceبينة- دليلAnalysis حتليل

Evil ال�سرArgumentحجة

ExperimentجتربةBeliefالعتقاد

Explanationتف�سريCategoryمقولة

FallacyمغالطةConsistencyالت�ساق

Formال�سكل، ال�سورةJusticeالعدل

Free willحرية الإرادةJustificationالتربير

GoodاخلريKnowledgeمعرفة

Hypothesisفر�ضContradictionتناق�ض

Inductionا�ستقراءDeductionا�ستنباط 

Inferenceا�ستدللLaw of natureقانون الطبيعة

MatterاملادةEssenceاجلوهر

Phenomenon ظاهرةPositivismالو�سعية

RightsحقوقPolitics ال�سيا�سة

Scientific revolutionثورة علميةPremiseمقدمة

SpiritالروحProbabilityاحتمال
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Tautologyحت�سيل حا�سلProof  الربهان

UtilitarianismالنفعيةRationalityالعقالنية

Virtueالف�سيلةRealismالواقعية

حجة ا�ستقرائيةReasonالعقل

Inductive Argument

justificationتربيرad hominemمغالطة التجريح ال�سخ�سى

اإثبات املقدم

 affirming the
antecedentحد املحمول

predicate term

اإثبات التاىل

 affirming the
consequentق�سيةproposition

quality and quantityالكم والكيفanalogyاملماثلة

quantifier�سور الق�سيةauthority, appeal toمغالطة اللجوء لل�سلطة

square of oppositionمربع التقابل )اأر�سطو(biconditionalالت�سارط  )التكافوؤ(

الق�سايا احلملية

 categorical
propositionالقيا�ض

syllogism

القيا�ض احلملى

categorical syllogism
حت�سيل حا�سل )تكرارى(

tautology

العلة واملعلول

cause and effect
True �سادق

Valid�سحيحConjunction الو�سل اأو العطف )رابط ق�سوى(

fallacyمغالطةConnectivesروابط ) ق�سوية(

الف�سل )فى الروابط الق�سوية(Contingentعر�سى )عار�ض(

disjunction
  

distribution ال�ستغراقdeductive argumentحجة ا�ستنباطية
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املو�ضوع الأول

طبيعة املوقف الفل�ضفى

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

اجمع ال�سري الذاتية لبع�ض الفال�سفة ، م�ستعيًنا ب�سبكة املعلومات ، واملراجع الفل�سفية ابحث .. اكتب :

املوجودة مبكتبة املدر�سة ، باإ�سراف معلمك ، وفًقا للجدول التاىل :

الوفاه االجنازات ميالده ا�سم الفيل�سوف م
�سقراط 1
افالطون 2
ار�سطو 3

ديكارت 4
بيكون 5
كانط 6

اإميل دور كامي 7
اوج�ست كونت 8

جون ا�ستيورات مل 9
توما�ض هوبز 10

جان جاك رو�سو 11
بطلر 12

جون لوك 13
الفارابي 14
ابن �سينا 15

الوحدة األولى

الفلسفة  واحلــــيـــــاة



3األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

املوضوع األول : طبيعة املوقف الفلسفى

أبحث .. قارن :

اقرأ .. حلل:

اجمع العديد من تعريفات املوقف الفل�سفى ، )م�ستعيًنا فى ذلك ب�سبكة املعلومات ، ومبكتبة مدر�ستك( ، وقارن 

بني هذه التعريفات والتعريف املوجود بالكتاب املدر�سى ،  وا�ستخرج النقاط امل�سرتكة :

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

�سع تعريًفا للموقف الفل�سفى باأ�سلوبك اخلا�ض.  ❆❆
.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فعل �لتفل�سف �سرورة �إن�سانية

�أبغ�ش  عبارة » بال�ش فل�سفة« فهى تعنى ب�سورة ب�سيطة »بال�ش  ما 

تفكري« فهل ميكن لالإن�سان �لذى وهبه �هلل �لعقل وميزه به عن �سائر 

خملوقاته �أن يتوقف عن �لتفكري؟!.

�إن �لتوقف عن �لتفكري معناه �إلغاء �لعقل و�لت�رصف وفًقا للغريزة ورد 

غريزًيا  ت�رصًفا  يت�رصف  �ن  عن  بنف�سه  يرباأ  فكلنا  وبالطبع  �لفعل، 

يخلو من �لفهم و�لتعقل و�إدر�ك علل �ل�سلوك �لذى ي�سلكه و�لغايات 

كل  على  وجب  ولذ�  �ل�سلوك.  هذ�  جر�ء  من  حتقيقها  يريد  �لتى 

�أن  �لأمور بعقله قبل  �أن يفكر ويزين  �لن�سج  منا خا�سة فى مرحلة 

ي�سلك �أى م�سلك وهذ� �لتفكري هو بد�ية �لتفل�سف، مبجرد �أن يبحث 

كل منا عن عادة حمددة ب�سلوك معني ويدرك غاية هذ� �ل�سلوك فهو 

قد بد�أ طريق �لتفل�سف فلي�ست كل �لفل�سفة تفكرًي� جمرًد� بعيًد� عن 

�لو�قع �لعملى ! بل على �لعك�ش متاًما فالتفكري �ملجرد �لذى يهتم من 

�أجله �لفيل�سوف باأنه حملق فى �خليال وبعيد عن �لو�قع �منا هو تفكري 

فى هذ� �لو�قع ب�سكل �و باآخر وحماولة حلل �حدى م�سكالته كل ما 

فى  �لعادى  �لن�سان  تفكري  عن  يختلف  �لفيل�سوف  تفكري  �ن  هنالك 

يت�سم  �مل�سكلة  هذه  فى  �لأول  تفكري  �أن  فى  تلك  �أو  �مل�سكلة  هذه 

بال�سمول �لذى يح�سى �لعلل و�ل�سباب لي�سل من خالل حتليلها �ىل 

�لعلة �لأوىل �و �ل�سبب �لأول لها، ثم ل يتوقف عند ذلك بل ي�ساأل عن 

�حلل �لناجح لهذه �مل�سكلة �لن�سانية �أيا ما كانت حماول �لو�سول �ىل 

ذلك �حلل �لذى ل يتوقف دوره عند حدود حل هذه �مل�سكلة ب�سكل 

جزئى مرتبط  بو�قع معني، و�إمنا يقدم لها �حلل �ل�سامل �لذى ي�سلح 

لأن يكون حال لذ�ت �مل�سكلة فى كل زمان وفى �أى مكان، فالن�سان 

هو �لن�سان وم�سكالته �لن�سانية فى حياته �لعملية تكاد تكون هى 

هى  و�ن �ختلفت بع�ش مظاهرها و�عر��سها، ولكل ذلك فاإن �لتفكري 

وتقدمي  �مل�سكالت  جو�هر  و�در�ك  بال�سمول  عموًما  يت�سم  �لفل�سفى 

وروؤية  فيل�سوف،  كل  روؤية  ح�سب  لها  �ل�ساملة  �لن�سانية  �حللول 

�لع�رص �لذى عا�ش فيه، وهذ� �ل�سمول �لذى يت�سم به �حلل �لفل�سفى 

لأى م�سكلة �ن�سانية يتعدى �لع�رص �لذى قدم فيه ليكون جاهًز� لأن 

ي�ستفيد منه �لن�سان فى �لزمنة و�لع�سور �لتالية.

�ذن كيف نقول عن �أى مذهب فل�سف�سى مهما كان قدمه، �أنه مل يعد 

له قيمة وكيف نفهم من يحاول �ن يقدم لنا حلول مل�سكالتنا �لزلية 

باأنه عامل �أو باأنه �ساع فى �خليال! وكيف يتهم بع�سنا �لبع�ش ونحن 

و�أن نعرب عن  �لتفكري  �أن ن�ستخدم عقولنا فى  نحاول كب�رص عاديني 

م�ستخدمني  �لو�قع  عن  و�لبعد  بالبالهة  �لعقلى  �لتفكري  هذ�  نتائج 

تلك �لعبارة �لبغي�سة »بال�ش فل�سفة« !.

قد  �أننا  يعنى  بها  و�إمياننا  �لعبارة  هذه  ترديد  �إن  �أقول  �أخرى؟  مرة 

مرهونة  �لإن�سان  فاإن�سانية   !! �إن�سان  �لإن�سان  يكون  ل  باأن  مقدما  علمنا 

با�ستخد�مه �لعقل فى �لتفكري، بل وحتكيم �لعقل فى �ل�سلوك مهما كان 

جزئًيا �أو ب�سيًطا فاإن�سانيتنا جوهرها �أن نتفل�سف و�أن نتفل�سف يعنى �أن 

�أن نلغى هذه  �آمل  نفكر بعقولنا فى كل ما يعن لنا من م�سكالت، فهل 

�لعبارة »بال�ش فل�سفة« من حياتنا و�أن نعى �أن �لتفل�سف �رصورة �إن�سانية 

ل ميكن �ل�ستغناء عنها؟!.

د. م�شطفى الن�شار

رئي�س ق�شم الفلف�شة باأداب القاهرة
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بعد حتليلك ملقال » فعل التفل�سف �سرورة اإن�سانية« 

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ب. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

جـ. ماذا يريد اأن يقول كاتب املقال من عنوان مقاله امل�سطر اأعاله ؟

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

د. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

هـ. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سىء ما باملقال.

......................................................................................................................................................................

و. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

ز. طلب منك نقد مقال » فعل التفل�سف �سرورة اإن�سانية« .. فماذا اأنت قائل؟  

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ح. اكتب مقااًل ق�سرًيا تعرب به عن امل�سكلة املطروحة فى املقال ال�سابق.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فكر .. تذكر :

اذكر اأكرب عدد من املواقف التى تعر�ست لها ، واأثارت تفكريك ، ثم حدد اإىل مدى قمت بتطبيق جوانب املوقف 

الفل�سفى فيها.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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فكر .. تأمل :

ابحث .. اكتب :

تأمل .. اكتب :  

ابحث .. تأمل 

الفيل�سوف الرجل العادى

املوقف الفل�سفي

امل�سكلة 

...............................

...............................

...............................

...............................
التلوث

...............................

...............................

...............................

...............................
الزيادة ال�سكانية 

...............................

...............................

...............................

...............................
احلروب والنزاعات

...............................

...............................

...............................

...............................
الدجل وال�سعوذة

...............................

...............................

............................... .

...............................
البطالة

طبق املوقف الفل�سفى عند الرجل العادى ، والفيل�سوف على امل�سكالت التالية : 

اكتب كلمة بعنوان : »الفل�سفة فى حياة رجل ال�سارع« واألقها باالإذاعة املدر�سية.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

اكتب مقااًل فى جملة املواد الفل�سفية ، بعنوان : »الفل�سفة واحلكمة«.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

اكتب بحًثا ق�سرًيا ، بعنوان : »اأثر الفل�سفة فى املجتمع االإن�ساين«.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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تخيل ..تعاون.. مّثل :

فكر .. انقد :

اقرأ .. انقد :

ا�سرتك مع اأقرانك فى متثيل )م�سرحة( :

املوقف الفل�سفى بني الرجل العادى ، والفيل�سوف.  ««

تطور املوقف الفل�سفى عرب الع�سور . ««

يقول »هرنى توما�ض« : »حب احلكمة كال�سم�ض متاًما بزغ نوره فى ال�سرق ، ثم ما لبث اأن انت�سر جتاه الغرب ، ولي�ض 

فى و�سعنا اأن نفهم فل�سفة اليونان فهًما تاًما اإال اإذا عرفنا اأنها مدينة للفل�سفة – اأو على االأقل على �سلة بالفل�سفة – 

فى م�سر وفار�ض والهند وال�سني وفى العهد القدمي«.

من وجهة نظرك .. اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف هذه املقولة مع ما جاء فى ن�ساأة ال�سوؤال الفل�سفى .

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

�أدب �ل�س�ؤ�ل

�ل�سوؤ�ل دليل حياة، وما د�م �لإن�سان ي�ساأل فذلك يعنى �نه حى قارئ 

متعلم م�ستعد لأن يزد�د علًما ومعرفة.

�ل�سوؤ�ل �لتقريري: {   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ولكن �لأ�سئلة �نو�ع فهناك 

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ   } »�لبقرة 106« وهناك �ل�ستفهام �لنكاري: 
{  ې  ې  ې  ې  ىى     ېئ } »�لبقرة 140«.

وهناك �سوؤ�ل تقرير و�سهادة �إىل �لغري :{   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       

گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  
وهناك   »116 »�ملائدة   { ھ  ھ   ھ   ہ   ہ     ہہ   ۀ   ۀ  
ملعلوماتهم،  �ختباًر�  لطالبه  �لأ�ستاذ  ك�سوؤ�ل  �لختيارى  �ل�سوؤ�ل 

ولالطمئنان على ��ستيعابهم ملا تعلمه، وهناك �سوؤ�ل �لتعلم و�لتاأكد 

و�لعامة  لأ�ساتذتهم  �لطالب؟  كاأ�سئلة  تعلم  ما  و��ستقامة  �سحة  من 

لعلمائهم، وهناك �نو�ع �خرى – مثل �سوؤ�ل �لتحدى و�لتعجيز.

وزمان  وظروفه.  ودللته  و�سياغته  ��سلوبه  �لنو�ع  من  نوع  ولكل 

�ثارته وتوجيهه، وكيفية �ل�سوؤ�ل و�سياغته تبني طبيعته وت�سري �إىل 

م�ستوى عقلية من �ثاره ولذلك قالو�: »�ل�سوؤ�ل ن�سف �جلو�ب« و»�سوؤ�ل 

�لتعلم« بالذ�ت �ذ� ح�سنت �سياغته فاإنه بذلك يحدد �مل�سئول عنه 

بدقة، ويبني غر�سه و�لفائدة منه بحكمة وما قد ي�سميه �لقانونيون 

»بتحرير  �ل�سوليون:  ي�سميه  �أو«ما  �مل�ساألة«  �أو  �لو�قعة  »بتكييف 

فى  تنح�رص  مي�رصة  �سهلة  �مل�سئول  مهمة  ويجعل  �لنز�ع«  مو�سع 

بيان حقيقة ما �سئل عنه بح�سبه �سو�ء �أكان �ساأًنا �سيا�سًيا �أو لغوًيا �أو 

�قت�سادًيا �أو �جتماعًيا �أو قانونًيا �أو فقهًيا �أو �رصعًيا.

وقد يبني قيمة و�أهمية ما�سئل عنه �أو �ى �سئ �أو جانب وجه �ل�سوؤ�ل 

مر�ده  �ي�ساح  على  يعينه  حتى  �ل�سائل  يحاور  �ن  وللمجيب  نحوه، 

– �ن ي�ستو�سح  – بعد ذلك  �لإجابة عنه، ولل�سائل  ليح�سن ويتقن 

حتى يطمئن �إىل �نه ح�سل على �جلو�ب �ل�سافى ، لن هناك �جوبة غري 

�ملجيبني  �جابات  �رتقت  �لنا�ش  ��سئلة  �رتقى م�ستوى  ، وكلما  �سافية 

ودل ذلك كله على رقى �مل�ستوى �ملعرفى و�لثقافى فى تلك �لبيئة ، 

وبني تلك �لمة من �لنا�ش.

�أو  ومن مظاهر �لنحر�ف �خلطرية هبوط م�ستوى �ل�سئلة �لتى تثار، 

�ن  و�مل�سئول  و�لعامل  �ل�ستاذ  وعلى  �سفا�سفها،  �إىل  �لأمور  معاىل  جتاوزها 

يعلم �ملتعلمني كيف يرتقون ويرتفعون مب�ستوى ��سئلتهم {ے  

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  
ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  
ى »�ملائدة 101« و�أن يتلطف فى تعليم �لنا�ش كيف ي�ساألون وعم 

يت�ساءلون.

��سئلتها  ت�سوغ  كيف  لتعرف  �أو  �ل�سوؤ�ل:  عن  تتوقف  �لتى  و�لأمم 

�ر�ش  من  �حلجاج  بع�ش  جاء  ماآلتها.  ولتدرك  �ولوياتها،  لتعرف 

– �إىل �حلج فاأ�سار بع�ش �لنا�ش �إىل عبد �هلل بن عمر  – �لعر�ق  �ل�سو�د 

قر�ء  كبار  و�حد  �ساحبه،  و�بن    - ملسو هيلع هللا ىلص   - �هلل  ر�سول  �ساحب   –
دينهم!!  �مور  عن  ي�ساألونه  �إليه  وجاءو�  �لفر�سة  فاغتنمو�  �ل�سحابة 

بالثوب  �ي�سلى  »�لربغوث«  دم  عن  ي�ساألونه  بهم  فاإذ�  عليهم،  فاأقبل 

– بوجهه عنهم وقال : » �يقتل   �   – �ذ� ��سابه دم �لربغوث؟ فاأ�ساح 

عن  وت�ساألون  دمه  عن  ت�ساألون  فال  �ر�سكم  فى  �هلل  ر�سول  بنت  �بن 

و�ما  �لتجديد  فاإما  �لدرك  هذ�  �إىل  �لأمة  تهبط  وحني  �لربغوث؟«  دم 

�ل�ستبد�د و�ذ� جتاوز �لأمر �لفر�د و�لعامة �إىل �خلا�سة فتلك هى �لكارثة 

وعلى م�ستوى �ل�سئلة �لفقهية وجمامعها وندو�تها مل نر من بني ما يثار 

من ��سئلة مو�سوع »وحدة �لأمة« خا�سة عند �لتحديات و�ملخاطر ، 

ومل نر ��سئلة عن �ملعادن و�لرثو�ت فى باطن �لر�ش �أهى ملكية خا�سة 

للذين يعي�سون على تلك �لر�ش �أم هى ملكية لالأمة؟!

د. طه جابر العلوانى

رئي�س جامعة العلوم الإ�شالمية الإجتماعية �شابًقا
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فكر .. طبق :

بعد حتليلك ملقال » اأدب ال�سوؤال« :

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

ب. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

جـ. ماذا يريد اأن يقول كاتب املقال من عنوان مقاله امل�سطر اأعاله ؟

.....................................................................................................................................................................

د. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

ا باحًثا ي�سعى اإىل احلقيقة .. فالبحث عن احلقيقة – ولي�ض احلقيقة ذاتها – هى 
ً
»حًقا .. لقد خلق اهلل االإن�سان مفكر

التى جتعل للحياة معنى وال يجعل للعلم نهاية«.

يقول ال�ساعر املواردى :

لطيف اخل�سال دقيق الكلم ا 
ً
األي�ض عجيًبا باأن اأمر

�سوى علمه اأنه ما علم ! ميوت وما ح�سلت نف�سه

تخيل موقًفا اأو م�سكلة حياتية .. وطبق عليها خ�سائ�ض ال�سوؤال الفل�سفي.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فكر .. صمم :

ار�سم خريطة ذهنية جت�سد عنا�سر مو�سوع املوقف الفل�سفي.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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بعد حتليلك ملقال » لو بطلنا ن�ساأل منوت« :

اأ. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

ب. ماذا يريد اأن يقول كاتب املقال من عنوان مقاله ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سىء ما باملقال.

.....................................................................................................................................................................

د. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

ل� بطلنا ن�ساأل من�تاقرأ .. حلل

�إن �أهمية �لت�ساوؤل فى �حلياة �رصورة لكل �إن�سان، وماجدوى 

تهكم  لالآخرين  �ل�سوؤ�ل  ؟وهل  �لتفكري  تنمية  فى  �ل�سوؤ�ل 

�ل�سوؤ�ل  ؟  �ل�سعوب  حياة  فى  �ل�سوؤ�ل  وماقيمة  ؟  و�سخرية 

و�لت�ساوؤل بد�ية طريق �ملعرفة و�كرب �مل�سائب �لتى ترتكب 

فى حياة �أطفالنا �لعقلية هى كفهم عن �ل�سوؤ�ل وقتل عقول 

ـ عيب  ) حر�م  �ل�سوؤ�ل حتت بنود عديدة  �لأطفال مبنعهم من 

�لطفل  لدى  حمرجا  كان  لو  حتى  �ل�سوؤ�ل  فتنمية   )  ...... ـ 

هو بد�ية طريق �لتفكري وو�حدة من و�سائل تعليم �لتفكري 

�حلر �ملت�ساءل عن كل �سيء و�لذى ي�سع كل �سيء مو�سع 

ت�ساوؤل لو فعلنا ذلك فى تربيتنا د�خل �لأ�رصة وفى �ملدر�سة 

و�لتفكريل�سبح  �لتاأمل  على  �حلث  على  مناهجنا  ونظمت 

حالنا غري �حلال .

�ل�سوؤ�ل لي�ش د�ئما تهكما و�سخرية مع �أن �لتهكم قد يكون 

�أنه لي�ش �سخرية من �لآخرين  بد�ية طريق �لإ�سالح طاملا 

�لعهد  لطول  باأو�ساع  �لتم�سك  من  �سخرية  ماهو  بقدر 

و�لزمان عليها نظن باأنه لي�ش هناك �ف�سل مما هو عليه �حلال 

فر�سه  �لذى  �لكهف  خارج  �لنظر  ليريد  من  نظرة  وتلك 

�لآخرين ليمنعهم  هو على نف�سه ليقيد به ذ�ته ويقيد به 

�ل�سوؤ�ل   . �ملطاف  نهاية  يظنه  مما  �أبعد  هو  فيما  �لتفكري  من 

جوهر �لتفكري و�لتفل�سف وتعليم �لتفل�سف .

ن�ساأل منوت ” حياة �لعقل هى بال�سوؤ�ل ومن �ساق  بطلنا  ” لو 
�أفقه هو �لذى يرى فى �ل�سوؤ�ل تهكما و�سخرية منه فيمنع 

�لنا�ش من �ل�سوؤ�ل وهذه بد�ية �سخ�سنة �لمور للهجوم على 

�لأ�سخا�ش بدل من �لهجوم على �لأفكار .

�ن  و�أردنا  �لنو�يا  خل�ست  فلو  �حل�سار�ت  بناء  �أ�سا�ش  �ل�سوؤ�ل 

تربيتنا  فى  �أقد�منا  ن�سع  �ن  من  فالبد  متح�رص  بلد  نبنى 

تعليمنا  مناهج  تبنى  باأن  �ل�سحيح  �لطريق  على  لأبنائنا 

�مل�رصى على �ل�سوؤ�ل و�لتفكري بدل من �حلفظ و�لتلقني وحب 

�حلق و �خلري و�جلمال و�حلفاظ على �لبيئة من �لتلوث و�لتدمري 

لريقى ذوق �ل�سغار و�لكبار خلدمة �لوطن .

م�شعد احمد عبد املق�شود

موجة اول فل�شفة-حمافظة القليوبية
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ابحث .. اكتب :

اقرأ .. حلل :

اكتب كلمة لالإذاعة املدر�سية عنوانها : »الفل�سفة علم التنوير«.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ن�ص فل�سفى

ر�سم »اأفالطون« فى الكتاب ال�سابع من اجلمهورية �سورة ملا يجب اأن تكون عليه حركة الفكر الفل�سفى 

العقلى  التاأمل  فى  يخل�سوا  اأن  الكهف  �سكان  ي�ستطيع  فلم  املغارة.  اأو   ، الكهف  باأ�سطورة  اأ�سماه  فيما 

وين�سرفوا اإىل احلكمة ، اإال عندما خلفوا وراء ظهورهم القيود التى كانت تقيدهم بهذا العامل احل�سى فى 

االإ�سطورة قدم  اأفالطون فى هذه  اأن  العادات. ذلك  لنا  وتقدمها  لنا احلوا�ض  تر�سمها  التى  اجلارية  �سورة 

لنا اإنا�ًساأ يعي�سون فى كهف مظلم منذ والدتهم ، وهذا الكهف له فتحة تطل على الطريق مير عليه الب�سر 

حاملني اأمتعتهم، ووراء الطريق نار م�ستعلة تعك�ض اأ�سباح هوؤالء املارة على جدار الكهف املواجه لفتحته ، 

املطلة على الطريق. وملا كان �سجينو الكهف مقيدين ب�سال�سل متنعهم من احلركة وجتعلهم دائًما �ساخ�سني 

باأب�سارهم اإىل جدار الكهف املواجه لفتحته ، فاإنهم لن يروا على هذا اجلدار اإال اأ�سباًحا ترتاق�ض وظالاًل 

تتمايل للمارة على الطريق ولكل املوجودات التى فى العامل اخلارجي. و�سيظنون اأن هذه االأ�سباح والظالل 

هى احلقيقة و�سي�ستمرون على حالهم هذه حتى اإذا ما ا�ستطاع اأحدهم اأن يفك اأغالله وينطلق اإىل الهواء 

خارج الكهف فاإنه �سيذهل مما يرى ، و�سي�ساهد النا�ض احلقيقيني واملوجودات احلقيقية ، و�ستعتاد عيناه على 

روؤية ال�سياء كما اعتادت من قبل على روؤية �سور االأ�سباح والظالل ، و�سيعود اإىل ا�سحابه فى الكهف ، 

ير�سدهم اإىل اأنهم يعي�سون فى عامل يظنونه عامل احلقيقة ، لكنه لي�ض اإال جمرد ظل له.

اأ .  �سع عنوانًا لهذا الن�ض الفل�سفى .

 .....................................................................................................................................................................

ب.  حلل هذا الن�ض الفل�سفى مب�ساركة معلمك.

 .....................................................................................................................................................................

جـ.  خل�ض هذا الن�ض فى اأفكار حمددة.

.....................................................................................................................................................................
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فكر .. انقد :

»اإن ر�سالة الفل�سفة وقيمتها االأ�سا�سية هى فيما تقدمه من ت�ساوؤالت وما تثريه من م�سائل وما تنمية من فكر ، وال 

ينتظر منها حلول جذرية، فالفل�سفة بحث عن احلقيقة ، ولي�ست هى احلقيقة بعينها ، وهى روح وثابة ، وحوار دائم، 

وت�ساوؤل م�ستمر ، قد ي�سل اإىل جواب ، وقد يبقى حمتاًجا اإليه«.

اأ. �سع عنوانًا لهذا الن�ض من عندك.

.....................................................................................................................................................................

ب. يحاول البع�ض التقليل من قيمة الفل�سفة .. فبم ترد عليهم؟

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

�ل�قفة �ملفاجئة

توقف فجاأة عن عملك مدة ع�سرين اإىل ثالثني ثانية ، وافح�ض نف�سك ، واأ�ساأل : ماذا تعمل ؟ وملاذا ؟ واأين يجب 

اأن تكون ، وماذا يجب اأن تفعل ؟ 

نحو  واحلركة  ،والده�سة  الت�ساوؤل  فر�سة  مينحك  التوقف  هذا   ، يوميا  مرات  ثالث   . مرتني  التوقف  باإمكانك 

االإبداع.

اأ. اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع هذا املوقف .. اذكر مربراتك .. ؟

.....................................................................................................................................................................

ب. �سع عنوان لهذا املوقف من عندك .

.....................................................................................................................................................................

جـ. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املوقف ؟

.....................................................................................................................................................................

د. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون هذا املوقف .

.....................................................................................................................................................................

اقرأ .. حلل:
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التقومي

عرف املوقف الفل�سفي. 

    

1

اخرت االإجابة ال�سحيحة مما يلى مع التعليل :

  

2

الع�سر مراآة الفيل�سوف. اأ.  الفيل�سوف مراآة الع�سر.  

✹ ترف�ض الق�سية االأوىل وتقبل الثانية. ✹ تقبل الق�سية االأوىل وترف�ض الثانية. 

✹ ترف�ض الق�سيتني االأوىل والثانية مًعا. ✹ تقبل الق�سيتني االأوىل والثانية مًعا.  

ب. كل ما يلى من اأفعال التفل�سف .. عدا :

✹ االإمعية. ✹ الت�ساوؤل.    ✹ الده�سة.   

✹ ال�سك. ✹ النقد.    

بني بو�سوح الفرق بني احلكمة العملية واحلكمة النظرية.

   

3

ناق�ض اأهم خ�سائ�ض املوقف الفل�سفي.

   

4

قارن بني موقف الرجل العادى وموقف الفيل�سوف من م�سكلة ما.

   

5

بني ال�سواب واخلطاأ فيما يلى مع التعليل :

   

6

اأ. الفيل�سوف �سمري ع�سره.    

ب. تت�سابه احلكمة العملية مع احلكمة النظرية.

باأى معنى ميكن اأن يقال » اأن كل اإن�سان فيل�سوف« و »اأنه لي�ض كل اإن�سان فيل�سوًفا« ؟

    

7

اكتب اأكرب عدد من املقرتحات التى ميكن اأن ت�سهم فى تنمية التفكري الفل�سفى لدى اأفراد املجتمع.

    

8

 اكتب مقااًل تلقية فى االإذاعة املدر�سية : »الفل�سفة فى حياتنا اليومية«.

 

9

 يتميز املوقف الفل�سفي بالعديد من اخل�سائ�ض، تخري ثالث منها وا�سرحها.

 

10
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 اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع االآراء التالية .. اذكر مربراتك :

 

11

اأ. التفكري الفل�سفى يقت�سر على الفال�سفة فقط.

ب. احلقيقة اأكرب من اأن يدركها عقل واحد.

جـ. اإن الت�ساور مع االآخرين يجعلنا ن�سل اإىل احلقيقة.

  مب تف�سر .. الفل�سفة علم التنوير والتعقيل ؟

  

12

ما املربرات التى تدعونا اإىل درا�سة الفل�سفة فى الوقت احلا�سر ؟

   

13

  يرى البع�ض اأن الده�سة اأ�سل الفل�سفة« .. هل توافق على هذا الراأى ؟ وملاذا ؟ 

 

14
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التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

خطط .. نفذ :خطط .. نفذ :

خطط مب�ساركة اأقرانك الإقامة ندوة مو�سوعها : »اأهمية الفل�سفة والعلم فى تطوير املجتمع امل�سري«. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

املو�ضوع الثانى

الفل�ضفة والدين والعلم

فكر .. صمم :

�سمم لوحة تخطيطية جت�سد العالقة الوثيقة بني الدين والفل�سفة والعلم.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ابحث .. اكتب :

اكتب كلمة واإلقها باالإذاعة املدر�سية بعنوان : »الفل�سفة ودورها التنويرى فى املجتمع« ، وذلك باال�ستعانة باملراجع 

املوجودة مبكتبة املدر�سة ، و�سبكة املعلومات.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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تخيل .. حاور :

تخيل مناظرة بني ثالثة من طالب املرحلة الثانوية بعنوان : »املجتمع امل�سرى بني الدين والفل�سفة والعلم«.

اأ. ما اأهم العنا�سر التى ت�سمنتها تلك املناظرة ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. اكتب موجًزا الأهم االأفكار التى ا�ستفدت منها من خالل هذه املناظرة التى حظيت بح�سورها.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. ما اأهمية ح�سور مثل هذه املناظرة لك ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

د. انقد ما جاء بها نقًدا منهجًيا.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

فكر .. تأمل .. مثل :

ينق�سم  اأن  ، على  والعلم«  والدين  »الفل�سفة  ملو�سوع  لعمل م�سرحة  ، خطط  وباإ�سراف مدر�سك  اأقرانك  مب�ساركة 

الف�سل لثالث جمموعات ، جمموعة جت�سد موقف الفل�سفة ، واأخرى جت�سد موقف الدين ، والثالثة جت�سد موقف 

العلم.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

تعاون .. اكتب :

ا عن التكامل بني الدين والفل�سفة ، وذلك باال�ستعانة باملراجع املوجودة مبكتبة 
ً
مب�ساركة اأقرانك اكتب بحًثا خمت�سر

املدر�سة و�سبكة املعلومات.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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املوضوع الثانى : الفلسفة والدين والعلم

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

تعاون.. شارك ..خطط :

بالتعاون مع اأقرانك وباإ�سراف معلمك ، خطط لعمل ندوة مو�سوعها : »العالقة بني الفل�سفة والدين«  .

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

فكر .. حلل .. انقد :

�لفل�سفة و�لعلم

العلم  وكان   ، علًما  القدماء  عند  الفل�سفة  وكانت  احلقيقة.  البحث عن  هى  العلم  كغاية  الفل�سفة  غاية 

والفل�سفة يدالن على مفهوم واحد ، وكان »طالي�ض« اأول الفال�سفة طبيعًيا وريا�سًيا ، وكان فيثاغور�ض ريا�سًيا 

ومهند�ًسا ، وكان »اأفالطون« مييل اإىل الهند�سة ، واعترب الريا�سيات اأ�سا�ًسا للتفل�سف ، ومن املعروف اأنه كتب 

على باب اأكادمييته هذه العبارة : »من مل يكون مهند�ًسا ، فال يدخل علينا« .. والفل�سفة احلديثة التى جاءت 

عقب ع�سر النه�سة يجب اأن تفهم فى �سوء النظريات العلمية ، التى قال بها »جاليليو« ، ولن ن�ستطيع اأن نفهم 

فل�سفة »هيوم« اأو فل�سفة »كانط« ، اإال اإذا ربطنا بينها وبني اآراء نيوتن فى العلم ، واملذاهب الفل�سفية املعا�سرة 

املعا�سرين  الفال�سفة  من  وكثرًيا   ، الأن�ستني  الن�سبية  بنظرية  �سك  بدون  متاأثرة  الكلية  املطلقة  االأحكام  عن 

اأن تتابع فى جو من احلرية  اأنف�سهم ريا�سيون وعلماء حياة ، فاملباحث الفل�سفية كاالأبحاث العلمية ، يجب 

العقلية ، بحيث ال تخ�سع ل�سلطة ما ، فالبحث فى الفل�سفة كالبحث فى العلم، يتطلب من �ساحبة �سجاعة 

فى القول ، وعدم خ�سوعه لالأهواء الذاتية ، اأو املوؤثرات ال�سخ�سية.

اأ. �سع اأكرب عدد من العناوين لهذا الن�ض الفل�سفي.

.....................................................................................................................................................................

ب. حلل هذه الن�ض ، وحدد ما يت�سمنه من اأفكار فل�سفية. 

.....................................................................................................................................................................

جـ. اإىل اأى مدى يعك�ض هذا الن�ض العالقة بني الفل�سفة والعلم .. اذكر مربراتك.

.....................................................................................................................................................................

د. هل تتفق مع القول باأن الفيل�سوف يجب اأن يكون عاملًا حتى يت�سف باحلكمة ؟ اذكر مربراتك. 

             .....................................................................................................................................................................



الوحدة األولى  : الفلسفة واحلياة

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى16 األنشطة والتدريبات

»ثالثية �لدين و�لعلم و�لفل�سفة .. ق�سية للح��ر«خطط .. نفذ :

و�لت�سالت  �ملعلومات  ع�رص  فى  و�أحو�له  �لإن�سان  و�سع  �إىل  �ليوم  نظرنا  �إذ� 

�لعلوم  فى  �أحرزه  �لذى  �لهائل  �لتقدم  برغم  نزعم-  �أن  ��ستطعنا  ملا  و�ل�رصعات.. 

�أ�سبح �كرث�إن�سانية و�سعادة وحرية ومعرفة بنف�سة وبالأخرين  – �أنه  و�لتقنيات 

 ، �ملا�سى  فى  علية  كانت  مما  معقولية  �أكرث  حياته  �أن  �أو  فيه،  يعي�ش  �لذى  وبالعامل 

فالعقل و�لو�قع مل يت�ساحلا بعدعلى نحو يكفل له �ل�ستقالل فى �ملجتمعات �ملعا�رصة 

، ويخل�سه من �ل�سعور �لد�ئم باحلرية و�لتوتر و�لقلق و�لرتقب...

ولهذ� تزد�د حاجته د�ئًما �إىل تعميق �حلو�ر و�لتفاهم مع بنى جن�سه على �ختالف 

عقائدهم وفل�سفاتهم ودرجات تفوقهم �أو تخلفهم �أمال فى �لرتقاء �إىل حياة �أكرث �أمًنا 

و�أ�ستقر�ًر� دون تع�سب جلن�ش �أو لون �أو عقيدة .. يحول دون �لتاأليف بني �لعقل و�لو�قع 

لأى  �أ�سا�سية  ثالث  عنا�رص  بني  �ملتبادلة  �لعالقة  لطبيعة  �لو�عى  �لفهم  �أ�سا�ش  على 

حو�ر بني ثقافتني �أو �أكرث هي: �لدين و�لعلم و�لفل�سفة .. وحكاية �لق�سة من بد�يتها 

ميكن �أن متهد حلو�ر بناء ي�سارك فيه �ملثقفون من �لعلماء و�لفال�سفة ورجال �لدين �سعًيا 

مل  تاريخه  مر�حل  من  مرحلة  �أى  فى  �لإن�سان  �أن  وذلك   . �ملن�سود  �لوفاق  حتقيق  �إىل 

على  �لتغلب  فى  و��ستخد�مه  �لتفكري  لعملية  ممار�سة  �عتباره  ميكن  عما  بعيًد�  يكن 

�أن  و�خلربة  بالفطرة  ��ستطاع  �لزمن  ومبرور  فيه،  يعي�ش  كان  �لذى  �لو�قع  م�سكالت 

�لتميز بني  �أفاد منها فى  �لتى  �لعلمية  �أو  �لعقلية  �ملعرفة  �إىل قدرمن  ي�سل تدريجًيا 

�لنار من  �إيقاد  �إىل  �أغر��سه وم�ساحله فهو عندما �هتدى  �ملوجود�ت وتطويعها خلدمة 

�لنار  هذه  ��ستخدم  قد  جنده  بقوة  �لحجار  �حتكاك  يحدثه  �لذى  �ل�رصر  تطاير 

�لكبرية  �حلجارة  ر�أى  وعندما   ، �سكنها  �لتى  �لكهوف  ولإنارة  �لطعام  ولطهو  للدفء 

�أو �سقوطها عليه جنده قد تعامل  �رتطامها بها  �أثًر� فى �لج�سام و�لأ�سياء عند  حتدث 

معها بجّرها ونقلها ليتخذ منها �أدو�ت ي�ستخدمها فى �لقطع و�ل�سق و�لثقب و�سناعة 

�لأ�سلحة �لبد�ئية �لتى يد�فع بها عن نف�سه.

وعفوًيا  �ساذًجا  كان  �لبد�ئية  �ملرحلة  تلك  من  �لتفكري  من  �لنوع  هذ�  �أن  ولريب 

تف�سري  على  �لإن�سان  مل�ساعدة  �رصورًيا  كان  لكنه  و�خلر�فات،  بالأوهام  وم�سوًبا 

و��سرتعى  حوله  من  �لعامل  جتان�ش  لحظ  �أن  بعد  معها  ويتعامل  ير�ها  �لتى  �لظو�هر 

�إىل تف�سري  �أنه بحاجة  �أمام عينيه فكان مثال يرى  �نتباهه تو�تر �لظو�هر �لطبيعية 

�حلركة و�حلياة فى �ل�سياء، وهد�ه خياله �لبد�ئى �إىل �أن يعزى �حلركة �إىل �أرو�ح �أو 

�أ�سياء تتحرك  �لأحالم من  �ل�سئ متحركا، قيا�سا على ما كان ير�ه فى  �آلهة جتعل 

�لآلهة  تتعدد  �أن  طبيعًيا  كان  ولذلك  يقظته.  فى  له  �ملاألوف  عن  خارجة  حركات 

بالن�سبة لالإن�سان �لبد�ئى بتعدد ظو�هر �لطبيعة، �إذ� مل يكن قادر� على �أن يفرق بني 

و�لرياح  و�لكو�كب  كال�سم�ش  ناظريه،  �أمام  متحرك  ماهو  فكل  و�حلياة،  �حلركة 

فهو  حيا  د�م  وما  حيا،  ر�أيه  فى  يعترب   ، �جلبل  �أعلى  من  �ملت�ساقطة  و�ل�سخور  و�ملياه 

 – يعتقد  كان  ح�سبما   – �لوفاة  ولبعد  �لنوم  �أثناء  لتتال�سى  و�لنف�ش  نف�ش،  ذو 

�أو �لهية. ومن هنا ن�ساأ �لدين  �إذن من طبيعة علوية  بدليل روؤية �حلامل للموتى، فهى 

�لإن�سان  تفكري  وم�ستوى  تتفق  عقلية  مهمة  ليوؤدى  �لبد�ئية  �ملجتمعات  فى  �لوثنى 

يخرج  وما  �لكون  مظاهر  من  فهمه  عليه  ي�ستع�سى  ما  كل  على  لالإجابة  �لبد�ئى 

تعتمد  �لتى  �خلر�فية  �لتف�سري�ت  بذلك  ون�ساأت  فيه،  �عتقده  �لذى  �لتجان�ش  على 

على �خليال وحده فى تكوين �سورة معرفية عن �لكون لدى �لإن�سان.

�لطبيعة  �ملعارف و�لت�سور�ت عن ظو�هر  �أن تكونت لديه بع�ش  �لإن�سان مالبث  لكن 

�إىل  ففطن  �حلقيقية،  �ملعرفة  حد  �إىل  يرقى  �أن  و��ستطاع  وحاجياته  بحياته  �ملرتبطة 

عجز �لأوثان عن تقدمي حلول مقنعة يقبلها عقله، وك�سف ور�ء �لفو�سى غري �ملفهومة 

نظاما و�ن�سجاما فى �لكون و�أدى ذلك �إىل رف�ش �لقول بنزو�ت �لآلهة وتعددها.. و�إىل 

�لجتاه نحو �لوحد�نية وهنا وجد �لإن�سان نف�سه على �أعتاب �لتاريخ، و�نبثقت �لفل�سفة 

فى تفكريه للتعبري عن �سعور �لعقل بعد �رتقائه بالقدرة على تقدمي �إجابات وحلول 

مقنعة مل�سكالت �لوجود و�لفكر. وبعد �أن كرثت �ملعلومات وت�سبعت �ملو�سوعات �لتى 

خا�ش فيها �لفال�سفة، ��ستقل كل مو�سوع مبجاله متخذ� �سورة �لعلم، مثلما ��ستقلت 

�لفل�سفة عن �لدين �لوثني، و�تخذ كل فرع من فروع �ملعرفة �لب�رصية �جتاها مميز� له 

مو�سوعه ومنهجهه وغايته. وعلى هذ� �لنحو ن�ساأت �لفل�سفة لتنظر �إىل �لكّلى �ملعقول 

فيما ور�ء �جلزئيات �ملح�سو�سة، ون�ساأت �لعلوم مع �لفل�سفة لتلبية حاجة �لإن�سان �إىل 

�لرتباط بالو�قع، باعتباره مو�سوع �لن�ساط �لإن�سانى �ليومى وم�سدر كل �رصوريات 

�لتى �رصع  �ملعارف وتطبيقاتها مقومات �حل�سار�ت  �لب�رصية، وتبلورت من هذه  �حلياة 

�ملعرفى  �ل�ستيعاب  وم�ستوى  تتنا�سب  متعاقبة  مر�حل  على  ت�سييدها  فى  �لإن�سان 

و�لتقنى للعلوم فى �ملرحلة �لتى تبلغها من تطورها.

ولينبغى �أن يفهم مما ذكرناه �أن �لدين – كما يزعم �أ�سحاب �لتف�سري �لجتماعى – 

ن�ساأ فى بادئ �لأمر وثنيا، وقام على �ملبالغة فى تقدي�ش �لأ�سياء و�لأ�سخا�ش، ثم �رتقى 

�سيئا ف�سيئا حتى و�سل �إىل �لت�سور �ل�سحيح �لذى يقوم على مبد�أ �لتوحيد. ولكننا 

فى حقيقة �لأمر ننت�رص لر�أى �لكثريين من �لباحثني �ملتخ�س�سني فى در��سة �لأديان ، 

باأن �لدين �ل�سحيح �لذى �أو�سى �هلل به للم�سطفني من �لأنبياء و�لر�سل لهد�ية �لنا�ش 

�إىل �ل�رص�ط �مل�ستقيم هو دين و�حد فى �أ�سله وجوهره �ملبنى على عقيدة �لتوحيد. 

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   {چ   تعاىل:  قال 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک} )�سورة �ل�سورى: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ    13(، وقال جل �ساأنه: {  

ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ } »�لأنبياء :25«، كما �أن �لدين �ل�سحيح �أمر فطرى فى 
 { ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   {ۆ   خلقه:  �أن  منذ  فيه  �هلل  �أودعه  �لإن�سان، 

�لعهد  �أو  �مليثاق  �إىل  �لإن�سان بخالقه معرفة فطرية ترجع  �لروم: 30«، ومعرفة  »�سورة 

�آدم وهم فى مرحلة »�لذّر« م�سد�قا لقوله تعاىل: {  ٹ   �لذى �أخذه �هلل على بنى 

ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ڍ  } »�لعر�ف:  172«.

وجوهر �لدين �ملنزل: �لإميان بوجود �هلل �لو�حد �حلق، �لذى خلق �لإن�سان وعني له 

مكانا بني �ملوجود�ت، وبني له ر�سالته �خلا�سة �لتى يوؤديها فى �لأر�ش وي�ساأل عنها 

يوم �حل�ساب.

ومن يدر�ش تاريخ �لتدين و�نو�ع �لديانات، وينظر فى �لدين كما �سنعه �لب�رص �أو 

تخيلوه، وكذلك من يتاأمل مفهوم �لألوهية كما ت�سورته �ل�سعوب، وكما ت�سوره 

مبجئ  �آدم  بنى  على  �لإلهى  �لف�سل  عِظَم  ب�سهولة  يدرك  وحديثا،  قدميا  �لفال�سفة 

و�تباع هد�أه، و�سحح  باهلل  �لإميان  �لدين، وهو  �لذى عرفهم بجوهر  �لإلهى  �لتعليم 

�إليه، وكيف كان  �أ�سول �ملعرفة، و�أعطاهم �لنظرة �ل�ساملة لكل ما يحتاجون  لهم 

مقيدون  وهم  �حلياة،  �أو  �لكون  �أو  �لدين  فى  �لكربى  �حلقائق  معرفة  لهم  يت�سنى 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   {ۆئ   تعاىل:  �هلل  يقول  بهم؟!  �ملحيط  �لكون  هذ�  بانطباعات 

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ} »�سورة �لن�ساء : 113«.

�أوحى �هلل بها لالأنبياء و�ملر�سلني قد تو�لت   وعلى ذلك فاإن �لر�سالت �لإلهية �لتى 

ولتطهري  �لب�رصية،  تاريخ  فى  لأخر  وقت  من  وقعت  �لتى  �لنحر�فات  لت�سحيح 

�لدين من مظاهر �لوثنية و�لنحر�فات عن �لدين �ل�سحيح �لتى كانت تطر�أ عندما 

تو�سك ر�سالة �أن ت�سلم �لر�ية لغريها.

و�جهت  و�لإ�سالم،  و�مل�سيحية  �ليهودية  �لثالث:  �ل�سماوية  �لر�سالت  جاءت  وعندما 

�لكتب  فى  �لوحى  به  جاء  ما  �أن  وهى  فيها،  جد�ل  ل  لزمة  يق�سية  �لب�رصى  �لفكر 

و�حلياة، كل ح�سب  �لكون  �سئون  له من  ما عر�ش  �لف�سل فى كل  �لقول  �ملنزلة هو 

لأنه  ويبحث  يفكر  �أن  من  �لعقل  لمينع  هذ�  ولكن  تنزيله.  عند  �إليه  �لب�رص  حاجة 

�سوف يتو�سل فى �لنهاية �إىل �أن �حلق هو ما �أخرب �هلل به كتبه �ملنزلة، ولذلك ن�ساأت 

م�سكلة �لتوفيق بني �لعقل و�لنقل، �أو بني �لتفكري و�لوحي، �أو بني �لفل�سفة و�لدين، �أو 

بني �لدين و�لعلم. وكان �لدين �خلامت هو �لإ�سالم �حلنيف، �لذى �أر�سله �هلل على ر�سوله 

�لأمني�ليقود حركة �لإن�سانية كلها ويحقق �لن�سجام جلميع �أنو�ع �لبلبلة �لتى 

وقعت فيها �لديانات �ملحرفة و�لفل�سفات  �خلابطة فى �لظالم، و�ل�سوؤ�ل �لذى نطرحه 

�لآن هو: هل هناك خيار�ت ملو�سوعات �حلو�ر بني ثقافتني �أو �أكرث؟ وهل ميكن لأى حو�ر 

�أمل  �لدين و�لعلم و�لفل�سفة ويوؤتى ثماره �حلقيقية لتحقيق  �أن يتم مبعزل عن ثالثية 

�لإن�سان فى �لرتقاء �إىل حياة �أكرث �أمنا و��ستقر�ر� وتقدما؟!

د. اأحمد فوؤاد با�شا

نائب رئي�س جامعة القاهرة - �شابًقا
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املوضوع الثانى : الفلسفة والدين والعلم

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

بعد حتليلك ملقال : »ثالثية الدين والعلم والفل�سفة .. ق�سية للحوار«

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

ب. �سع اكرب عدد من العناوين لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

جـ. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

د. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سيء ما باملقال.

.....................................................................................................................................................................

هـ. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................
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التقومي

اخرت االإجابة ال�سحيحة مما يلى :

   

1  

منهج الفل�سفة : 

اأ. عقلي.     ب. ا�ستقرائي.

د. جتريبي. جـ. مو�سوعي.   

كيف ترد على الزعم الذى يدعى اأن التفكري العلمى يقت�سر على املجال املعملى فقط؟

   

2

من عنا�سر التغاير بني الفل�سفة والعلم : املو�سوع ، املنهج ، الغاية .. حاول اأن تكت�سف االت�ساق املنطقى بني 

   

3

هذه العنا�سر الثالثة.

اكتب مقااًل حول املو�سوع االآتى : »العالقة بني الفل�سفة والدين والعلم.

  

4

  اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع االآراء التالية .. اذكر مربراتك .

 

5

اأ. »العلم بال فل�سفة تدمري .. والفل�سفة بال علم خرافة«.

ب. »تلتقى الفل�سفة مع الدين فيما يعرف ب »فل�سفة الدين«.

جـ. »العالقة بني العلم والفل�سفة اليوم عالقة اأخذ وعطاء«.  

 برهن على اأن التفكري العلمى ميار�ض فى احلياة اليومية اجلارية .

  

6

ماذا يحدث لو .. تقدم العلم وتخلفت الفل�سفة ؟

    

7

يرى الفيل�سوف الفرن�سى "جاك ماريتان" اإن املجتمع ال ي�ستغنى عن الفال�سفة .. هل تتفق مع هذا الراأى؟ .. 

  

8

اذكر مربراتك.

دار حوار بني �سخ�سني اأحدهما يتبنى التفكري الفل�سفى ، واالآخر يتبنى التفكري العلمي.

   

9

اأ. ماذا قال كل منهما لالآخر ؟

ب.هل ميكن التوفيق بينهما ؟ .. برر وجهة نظرك .

 بني ال�سواب اأو اخلطاأ فيما يلي مع التعليل:

  

10

) اأ. اخل�سوع للماألوف وامل�ساد، واخل�سوع لل�سلطات من التحديات التي تواجه املوقف الفل�سفي. )  

)  ( ب . الفل�سفة لي�ست بديلة عن العلم اأو مناف�سه له.     

)  ( جـ . توجد عالقة وثيقة بني الفل�سفة والعلم.      

 و�سح وجهة نظر ابن ر�سد التوفيقية بني الفل�سفة والدين.

  

11
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املوضوع الثالث : فلسفة األخالق ... ماهيتها ، ومذاهبها

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

املو�ضوع الثالث

فل�ضفة الأخالق ..ماهيتها،ومذاهبها

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

.تخيل .. صمم :

حلل .. أنقد :

عرب بالر�سم عن املذاهب االأخالقية التى در�ستها .. معلًقا على كل منها بكلمة. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

القواعد الأخالقية

االأخالق الناجحة هى التى جتمع بني �سرامة القواعد االأخالقية ومرونة احلياة الواقعية. اأو هى التى جتمع 

بني دقة العقل وجموده ، و�سالمة احلياة وتدفقها ، ولهذا االعتبار وحده ، تختلف القواعد االأخالقية عن 

القوانني والت�سريعات الو�سعية. وذلك الأن الفرد اأمام القانون ي�سعر باأنه ب�سدد قواعد جامدة ال حياة فيها، 

قد ينفذها ولكنه يظل بعيًدا عنها ، وقد يتبعها ولكنه يظل �ساخًطا عليها.

وعلى العك�ض من ذلك ، فاإن الفرد ي�سعر اأمام القواعد االأخالقية باأنه مقيد باإتباعها ، ال باعتبار اأنها مفرو�سة 

عليه فقط بل باأعتبار اأنها تنبع اأي�ًسا من ذاته ، وقد ي�سدر القا�سى حكمه برباءة �سخ�ض معني ، ولكن قد 

اأن يحتقره فى قرارة نف�سه من الناحية االأخالقية ، وعلى العك�ض من ذلك فقد يدين  ال مينعه هذا من 

�سخ�ض اآخر ، ولكن قد المينعه هذا من اأن يحرتمه فى قرارة نف�سه من الناحية االأخالقية، اأما املخالفات 

االأخالقية واأفعال ال�سر ، فاإن الفرد ي�سعر اأمامها ب�سعور خمتلف ، ومب�سئولية خمتلفة ، الأنها ممتزجة بحياته 

كلها ، والأنها ال ت�ستمد روحها من ن�ض القاعدة االأخالقية بقدر ما ت�ستمدها من مراعاتها للجانب االإن�سانى 

فى كل فرد منا.

1.�سع اأكرب عدد من العناوين لهذا الن�ض الفل�سفي.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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ابحث.. اجمع .. اكتب 

اكتب كلمة لالإذاعة املدر�سية عنوانها : “افعل اخلري لذاته”.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. حلل هذا الن�ض ، وحدد االأفكار التى يت�سمنها.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. من وجهة نظرك .. القواعد االأخالقية ن�سبية اأم مطلقة ؟ علل ملا تقول.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

تعاون مع جمموعة من اأقرانك ، وباإ�سراف معلمك ، من اأجل م�سرحة مو�سوع “فل�سفة االأخالق” على اأن يتم 

توزيع االأدوار فيما بينكم ، بحيث يج�سد كل واحد منكم مذهًبا اأخالقًيا. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

شارك .. اكمل :

تعاون .. مّثل :

مب�ساركة اأقرانك وباإ�سراف معلمك اأكمل اجلدول التاىل :

املذهب فى امليزان منطلقات املذهب واأفكاره

البيان

املذهب

...............................

...............................

...............................

...............................
املذهب العقلي

...............................

...............................

...............................

...............................
املذهب النفعي

...............................

...............................

...............................

...............................
املذهب االجتماعي

...............................

...............................

...............................

...............................
مذهب ال�سمري

...............................

...............................

............................... .

...............................
مذهب الواجب
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املوضوع الثالث : فلسفة األخالق ... ماهيتها ، ومذاهبها

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

فكر .. قّيم :

موقف )1(رعاية الأباء

بلغ  الذى  ال�سخ�ض  يطالب  قانون  هناك 

احلادية والع�سرين من عمره اأن يتعهد باالإنفاق 

ا�ستطاعتهما  فى  يكن  مل  اإذا  الوالدين  على 

االإنفاق على اأنف�سهما ، وحتى االأبناء املتزوجني 

يجب اأن يتحملوا م�سئولية رعاية الوالدين

اإذا كان لك اأب م�سن اأو اأم م�سنه وفى حاجة 

بنف�سك  برعايتهما  تقوم  اأن  تف�سل  هل  لرعاية 

فى بيتك ، اأم ت�سعها فى دار للم�سنني؟ 

موقف )3( الرعاية ال�صحية

باالأقرا�ض  مملوؤه  بعلبة دواء  يلعب  الطفل  كان 

ظن اأنها حلوى ، وبلع كمية كبرية منها ، وعندما 

اكت�سف والديه ذلك ، حماله الأقرب م�ست�سفى 

املوظف  اأخربهما  و�سال  وعندما   ، خا�سة 

م�سروفات  يدفعا  واأن  البد  اأنه  باالإ�ستقبال، 

املبلغ  لديهما  ، ولكن مل يكن  امل�ست�سفى مقدًما 

املاىل املطلوب ، ورف�ست اإدارة امل�ست�سفى معاجلة 

اأخرى،  مل�ست�سفى  اأخذه  والديه  حاول  الطفل، 

ولكنه فارق احلياة فى الطريق، من تاأثري الت�سمم.

اأن امل�ست�سفى كانت على حق فى  هل تعتقد  G«

هذا الت�سرف ؟ وملاذا ؟

هل يجب اأن تقا�سى االأ�سرة اإدارة امل�ست�سفى  G«

ملوت الطفل ؟

موت  عن  م�سئولة  امل�ست�سفى   G«اإدارة تعترب  هل 

الطفل؟

موقف )2( بنك الدم

املال  اإىل  �سديدة  حاجة  فى  الرجل  كان 

ومل ي�ستطع احل�سول عليه من اأحد. و�سمع من 

اأحد  اإىل  فذهب  الدم؛  بنوك  هناك  اأن  البع�ض 

اأن  وبعد   ، دمه  من  قدًرا  ليبيع  ؛  البنوك  هذه 

اأنه من اخلطورة على حياته  فح�سه الطبيب قرر 

 ، اأنه اليهتم بذلك  الرجل  قال   ، ياأخذ دمه  اأن 

واأنه فى حاجة للنقود.

اأنت  فماذا   .. الطبيب  مكان  نف�سك  �سع 

فاعل؟

موقف )4( ال�صحراء

ا�سطر �سخ�سان اإىل عبور ال�سحراء وعند بداية 

متعادلة  كمية  منهما  واحد  كل  مع  كان  الرحلة 

من املاء والطعام ، وفى منت�سف الطريق ك�سرت 

ويعلم   ، املياه  منها  وتدفقت  اأحدهما  زمزمية 

ال�سخ�سان متام العلم اأنهما اإذا تقا�سما ما تبقى من 

مياه فاإنهما من املحتمل اأن ميوتا من العط�ض.

كيف يت�سرف ال�سخ�سان فى هذا املوقف ؟  G«

افرت�ض اأن ال�سخ�سني زوج وزوجه ، هل يغري  G«

ذلك من االأمر �سيئا؟

اإذا كان عليك اأن تختار بني اأن متوت اأو اأن تدع  G«

غريك ميوت .. فماذا اأنت فاعل ؟



الوحدة األولى  : الفلسفة واحلياة

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى22 األنشطة والتدريبات

التقومي

اأخرت االإجابة ال�سحيحة مع التعليل مما يلى :

    

1

اأ. يرى “كانط” �سرورة فعل الواجب :

❋» خوًفا من العقاب. ❋»  طمًعاأ فى الثواب.    

❋» جتنًبا لالإ�ستهجان من املجتمع. ❋»  الأنه مطلوب لذاته.    

ب. م�سدر ال�سلوك االأخالقى عند “كانط” هو :

❋»  الدين. ❋» املجتمع.   ❋» العقل.    ❋»  الوجدان.  

الواجب اأ�سا�ض االأخالق عند “كانط” .. هل توافق على هذا الراأى ؟ اذكر مربراتك.

   

2

 بني ال�سواب واخلطاأ فيما يلى مع التعليل :

 

3

اأ. اأ�س�ض “كانط” االأخالق على مبداأ الثواب والعقاب.

ب. يختلف “بطلر” مع “كانط” على م�سدر االأخالق الفا�سلة.

جـ. رد “بطلر” و”وكانط” االأخالق اإىل �سلطة خارج االإن�سان.

 ماذا تتوقع اأن يحدث لو �سلك اأفراد املجتمع امل�سرى وفًقا ملا جاء مبفهوم ال�سمري ؟ .. دعم اإجابتك باأمثلة واقعية.

 

4

 اإذا طلب منك تقومي مذهب املنفعة فى م�سكلة ال�سلوك االأخالقى .. فماذا اأنت قائل ؟

  

5

هل جنحت املذاهب االأخالقية املختلفة فى تقدمي ت�سور كاٍف عن ال�سلوك االأخالقى؟ .. دعم اإجابتك باالأدلة.

  

6

هل ترى تكاماًل بني املذاهب االأخالقية جمتمعه فى تناولها لتف�سري ال�سلوك االخالقى؟ .. علل لوجهة نظرك.

  

7

 ماذا يحدث لو : مار�ض كل مواطن دوره فى املجتمع ب�سمري حى ؟ .. دلل على راأيك باأمثلة واقعية،

  

8

تخيل نف�سك مربًيا .. ماذا تقرتح لرتبية ال�سمري وتنميته فى نفو�ض الن�ضء منذ ال�سغر ؟

  

9

كيف ميكن اال�ستفادة من وظائف ال�سمري عند »بطلر« فى حياتنا اليومية ؟

  

10

كل اإن�سان ين�سد املنفعة من وراء �سلوكه .. هل توؤيد هذا االجتاه ؟ .. وملاذا ؟ 

  

11

 “الغاية تربر الو�سيلة”.

  

12

ب. هل توؤيد هذا املذهب ؟ .. وملاذا ؟ اأ. حدد املذهب االأخالقى الذى يتفق مع هذا املبداأ.  
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األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

 مب تربر ال�سلة الوثيقة بني الفل�سفة واالخالق ؟

  

13

 ماذا تقرتح لتحقيق التكامل بني املذاهب االأخالقية ؟

  

14

حلل هذا القول : » ال يعتمد اإحرتام النا�ض للفرد على نوع عمله الذى يقوم به ، ولكن على الكيفية التى يوؤدى 

  

15

بها عملة ، وعلى �سلوكه فى العمل”!

اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع االآراء التالية .. اذكر مربراتك :

  

16

اأ. ميكن اأن نعي�ض حياة اأخالقية �سوية فى جمتمع تنعدم فية هذه ال�سفة االخالقية.

ب. اإن حت�سني احلياة املادية يوؤدى اإىل حت�سني احلياة االأخالقية.

جـ . اإن االأخالق هى فن اإماتة ال�سهوات .

 ، ال�سمري   ، الو�سعى  االجتماعى   ، العامة  املنفعة   ، )العقلى  االأخالقية  املذاهب  بني  مقارنة  هناك  كانت  اإذا   

 

17

الواجب، وعليك اأن تختار من بينها مذهًبا .. فما االأ�سئلة التى يجب اأن تطرحها حتى توفر لك اإجاباتها معلومات 

مفيدة فى اتخاذ القرار ؟
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املو�ضوع الرابع

الفل�ضفة ال�ضيا�ضية..مفهومها،ومو�ضوعاتها

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

تخيل .. فكر :

ابحث .. اكتب :

دعيت حل�سور مناظرة مو�سوعها : "فل�سفة ال�سيا�سة عند كل من اأفالطون والفارابى" بني مفكرين اأحدهما يتبنى 

فل�سفة اأفالطون واالآخر فل�سفة الفارابي.

اأ . ما اأهم االأفكار التى تتوقع اأن تدور حولها املناظرة ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب . اإىل اأى الفيل�سوفني متيل ؟ وملاذا ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ا عن بعنوان : »املدينة الفا�سلة عند الفارابي« ، م�ستعيًنا فى بذلك مبكتبة مدر�ستك ، و�سبكة 
ً
اكتب بحًثا خمت�سر

املعلومات.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



25

املوضوع الرابع : الفلسفة السياسية .. مفهومها، وموضوعاتها

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

شارك .. فكر .. اكمل :

مب�ساركة اأقرانك وباإ�سراف معلمك ، اأكمل اجلدول التاىل :

اأوجه االختالف اأوجه االتفاق مالمح الفكر ال�سيا�سي

البيان

الفيل�سوف

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

اأفالطون

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

اأر�سطو

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

»توما�ض هوبز«

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

»جون لوك«

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

...............................

...............................

...............................

 ...............................

»الفارابي«
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تأمل .. تخيل .. 

بعد درا�ستك للفكر ال�سيا�سى لكل من : »اأفالطون« ، »اأر�سطو« :

اأ.اإذا طلب منك نقد الفكر ال�سيا�سى عند »اأفالطون« ، فماذا اأنت قائل ؟)من وجهة نظرك( :

❋» جوانب القوة :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

❋» نواحى الق�سور :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. اإذا طلب منك نقد الفكر ال�سيا�سى عند »اأر�سطو« ، فماذا اأنت قائل ؟)من وجهة نظرك( :

❋»  جوانب القوة :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

❋»  نواحى الق�سور :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. تخيل لو اأن »اأفالطون« كان يعي�ض فى ع�سرنا هذا "ع�سر االنفجار املعرفى والثورة التكنولوجية".. فهل كانت 

اأفكاره ال�سيا�سية التى نادى بها منذ القدم تالئم هذا الع�سر؟ .. علل ملا تقول .

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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تأمل .. فكر :

تعاون .. مّثل :

فكر .. صمم :

تأمل .. فكر .. تعاون :

فكر .. أنقد :

يقول »اأفالطون« : اأ�سواأ اأنواع الظلم هو االإدعاء باأن هناك عداًل« .. اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع هذه املقولة؟ 

.. دعم وجهة نظرك باالأدلة.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

يج�سد كل طالب  ، بحيث  ال�سيا�سية«  »الفل�سفة  ملو�سوع  م�سرحة  بعمل   ، اإ�سراف معلمك  اأقرانك وحتت  �سارك 

�سخ�سية فيل�سوف من فال�سفة الفكر ال�سيا�سى )اأفالطون ، اأر�سطو ، توما�ض هوبز ، جون لوك ، الفارابى  ، جان 

جاك رو�سو( .

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

�سمم خريطة ذهنية جت�سد مو�سوع »الفل�سفة ال�سيا�سية«..

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

مب�ساركة اأقرانك وباإ�سراف معلمك ، �سمم خطة لن�سر الوعى ال�سيا�سى فى مدر�ستك.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

يالحظ فى جمتمعنا احجام بع�ض االأفراد عن امل�ساركة فى االنتخابات الرئا�سية والربملانية.

هذه  فى  امل�ساركة  من  م�ستوى  اأعلى  لتحقيق  ؛  االأفراد  هوؤالء  فكر  تغيري  ميكن  كيف   .. نظرك  وجهة  من 

االنتخابات؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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التقومي

اأفالطون واأر�سطو ؟ علل لوجهة  اإىل الفل�سفة ال�سيا�سية عند كل من  اأ�ساف جديًدا  الفارابى قد  اأن  هل ترى 

  

1

نظرك.

 حدد ال�سواب واخلطاأ فيما يلى مع التعليل :

  

2

اأ. يتعذر تطبيق الدميقراطية املبا�سرة فى املجتمعات املعا�سرة.

ب.االإن�سان فى راأى الفارابى اجتماعى بالفطرة.

جـ. نادى الفارابى مبجتمع عاملى ي�سمل �سكان املعمورة.

ا كبرًيا باأفالطون.
ً
د. تاأثر الفارابى فى اآرائه ال�سيا�سية تاأثر

 اأيهما اأكرث واقعية فى فل�سفته ال�سيا�سية : اأفالطون اأم اأر�سطو ؟ اذكر مربراتك.

 

3

  »احلوار دميقراطية ، واالإمالء ديكتاتورية« .. اإىل اأى مدى جت�سد هذه املقولة اأهم معامل الدميقراطية املعا�سرة ؟

 

4

اأف�سل  اأى مناذج التفكري ال�سيا�سى ميثل الدميقراطية ال�سامية   من درا�ستك لفل�سفة ال�سيا�سة ونظام احلكم .. 

  

5

متثيل؟ .. اذكر املحكات التى ا�ستخدمتها لتقدير هذا النموذج.

هل ترى ثمة عالقة بني الفل�سفة وال�سيا�سة ؟ علل لوجهة نظرك.

 

6

ا�ستخل�ض مفهوًما للفل�سفة ال�سيا�سية فى �سوء ما در�ست.

  

7

يرى »جان جاك رو�سو« اأن احلكم احلر الوحيد يتمثل فى الدميقراطية املبا�سرة :

   

8

اأ. حدد مفهوم الدميقراطية املبا�سرة. 

ب.ملاذا يثق »رو�سو« فى الدميقراطية املبا�سرة؟

جـ. هل ميكن تطبيق الدميقراطية املبا�سرة فى جمتمعنا املعا�سر ؟ وملاذا ؟

دلل باالأمثلة على اأن الفل�سفة ال�سيا�سية تنبع من قلب الواقع الذى يعي�سه الفيل�سوف.

   

9

 مب متيز اأر�سطو على اأ�ستاذه اأفالطون فى فل�سفته ال�سيا�سية ؟

 

10

ما مقرتحاتك لتنمية الوعى ال�سيا�سى لدى الن�ضء منذ ال�سغر ؟

  

11

 فى حماولة لالإجابة عن �سوؤال : ما هو االإن�سان ؟ قد ا�ستهرت تعريفات لالإن�سان مثل :

  

12

االإن�سان حيوان ناطق.
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اأو : حيوان �سيا�سى بفطرته.

اأو : كائن اجتماعى بطبعه.

هل توافق على هذه التعريفات لالإن�سان ؟ اذكر مربراتك.

ماذا يحدث لو اأن :

  

14

اأ. اأر�سطو كان مثالًيا – كاأ�ستاذه اأفالطون – فى فل�سفته ال�سيا�سية ؟

ب. رو�سو مل يوؤلف كتاب العقد االجتماعى ؟

جـ. فل�سفة الفارابى ال�سيا�سية مل تتاأثر بتعاليم االإ�سالم ؟

  يرى »ار�سطو« : »اأن االإن�سان مدنى بالطبع« بينما يرف�ض »هوبز« ذلك.

  

15

ب. اأيهما توؤيد ؟ وملاذا ؟ اأ. ما املربرات التى ا�ستند اإليها كل من اأر�سطو وهوبز ؟  

.. مفهومها  ال�سيا�سية  الفل�سفة   : ، عنوانها  ال�سباح  تلقى كلمة فى طابور  اأن  باملدر�سة  الفل�سفة  اأ�سرة  ُكلَّفْتَك   

  

16

ومو�سوعاتها » ... فماذا اأنت قائل؟

  ما املق�سود بالدميقراطية املبا�سرة ؟ وما راأيك فيها ؟

  

17

خل�ض فى خم�سة اأ�سطر اأهم معامل الدميقراطية املعا�سرة.

  

18

ناق�ض مفهوم »العقد االجتماعي« عند »رو�سو« .. مع بيان راأيك فيه.

   

19

 يقول »فولتري« : اإنى ال اأوافقك على كلمة مما تقول ولكننى �ساأدافع حتى الرمق االأخري عن حقك فى اأن تقول 

  

20

ما تعتقده«.

حلل وناق�ض هذا الراأى مبيًنا مدى م�سروعية الت�سامح كمبداأ للحياة املدنية وال�سيا�سية.

مب تف�سر العالقة الوثيقة التى جتمع بني الفل�سفة وال�سيا�سة ؟

  

21

 ملاذا كانت فل�سفة »هوبز« ال�سيا�سية مرفو�سه من وجهة نظر الدميقراطية.؟

  

22
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املو�ضوع الأول

مبادئ علم املنطق )احلدود والق�ضايا(

الوحدة الثانية

مبادئ   التفكير 
املنطقى

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

فكر ... إبدع :

حلل .. قارن :

اإذا كان لديك 5 �سال�سل �سغرية تتكون كل منها من ثالث حلقات ويراد تو�سيلها مًعا لت�سبح �سل�سلة واحدة بها 

15 حلقة ، ما اأقل عدد من احللقات يلزم فتحه ، ثم اإعادة تركيبه لتت�سل مًعا ؟!

اأ.هل ن�ستطيع اأن نحيا بدون تفكري ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. باأى طريقة ميكن اأن ن�سل اإىل التفكري ال�سليم ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. هل التفكري االإن�سانى ع�سوائى اأم منظم ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

د. اإىل اأى مدى ميكن تطبيق �سحيح الفكر فى الواقع املعا�ض ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1( حلل تعريفات املنطق التالية :

اأ . »علم قانون التفكري ال�سحيح«.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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املوضوع األول : مبادئ علم املنطق )احلدود والقضايا(

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ب. »علم يبحث فى القواعد العامة للتفكري ال�سحيح«.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. »اآلة قانونية تع�سم مراعاُتها الذهَن عن اخلطاأِ فى الفكر«.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2( حدد اأوجه ال�سبه واالختالف بني هذه التعريفات. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3 ( اقرتح تعريًفا للمنطق - فى �سوء ال�سابق - من وجهة نظرك :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ابحث .. اكتب

ن�ساأ وتطور املنطق من خالل ا�سهامات العديد من الفال�سفة مبختلف الع�سور ، اأمثال : 

»اأر�سطو« ، »الفارابي« ، »الغزايل«.

ا عن : ا�سهامات �سخ�سيتني اأو اأكرث من هوؤالء الفال�سفة فى ن�ساأة وتطور 
ً
اأ. مب�ساركة اأقرانك اكتب بحًثا خمت�سر

املنطق.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. تعاون مع اأقرانك وباإ�سراف معلمك فى متثيل اأدوار وا�سهامات ال�سخ�سيات التى ج�سدها حمتوى البحث. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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�لفل�سفة و�ملنطق.. دع�ة لرد �العتبارقرأ .. حلل:

ماذ� تعرف عن �ملنطق؟ �سوؤ�ل �سهري ..  �ساألته �لفنانة �سهري �لبابلى ملجموعة 

من �لطلبة فى م�رصحية مدر�سة �مل�ساغبني ، 

وكان ردهم عبارة عن �سل�سلة من �مل�ساهد و�جلمل �لكوميدية �لتى عك�ست 

�أ�سحكتنا ورفهت عنا كثري�، لكن مل  �ملو�قف  �لعلم، هذه  �لتام بهذ�  جهلهم 

فا�سبحو�  �مل�رصيني  وجد�ن  فى  ر�سختها  �لتى  �ل�سلبيات  مدى  �أحد  يدرك 

لفظ  كالمه  فى  يذكر  من  و�أ�سبح  و�لفل�سفة،  باملنطق  د�ئما  ي�ستخفون 

�ألقى بنكتة طريفة ت�ستدعى �ل�سحك.  �أو �لتفكري �ملنطقي، وكاأنه  �ملنطق 

و�أ�سبح �لتفكري �لفل�سفى لدى �لعامة ما هو �إل نوع من �أنو�ع �لفذلكة و�جلدل 

فروعها،  فى  ولي�ش  �مل�سكلة  �أ�سل  فى  للتفكري  يدعو  من  �أ�سبح  �لعقيم، 

من  �أخذو�  �مل�رصيني  �أن  �ملوؤ�سف  من  منه.  لجدوى  �لذى  بالتفل�سف  يتهم 

من  �مل�ساغبون  �لطلبة  فيه  ي�سخر  �لذى  �ملقطع  هذ�  �ملمتعة  �مل�رصحية  هذه 

�أ�ساتذتهم، ومل يلتفتو� كثري� لتاأثري �لعلم على هوؤلء �مل�ساغبني حيث جنحت 

�لأمان. كانت نقطة  لرب  بهم  و�لو�سول  �إ�سالحهم  فى  �لنهاية  �ل�ستاذة فى 

بد�ية حلياة �سحيحة بعد �أن مت تقومي تفكريهم و�سلوكهم ونظرتهم للحياة.. 

ول �أن�سى مارو�ه ذ�ت يوم �لكاتب �لفريد وحيد حامد، حني ��سطر للكذب 

فهدده  �لفل�سفة،  در��سة  فى  برغبته  علم  حني  عليه  ثار  �لذى  و�لده  على 

�إذ� ما �أ�رص على در��سة �لفل�سفة، فا�سطر  �أو �لتربوؤ منه  بحرمانه من �لتعليم 

وحيد حامد �ىل �لكذب عليه على مدى �ربع �سنو�ت حيث �قنع و�لده باأنه 

يدر�ش �لتجارة.

�ل�سطحية  �مل�رصيني  لنظرة  نتيجة  �أم  �سبب  �لدر�ما  هل  �رص�حة،  �أدرى  ل 

�أمل�سه  ما  ولكن  و�لفل�سفة..  �ملنطق  من  لكل  �أحيانا،  �ملعادية  �أو  و�لكوميدية 

هو �أن �لفل�سفة �أ�سبحت تهمة ، و�ملنطق �أ�سبح رفاهية ل د�عى لها فى زمن 

�لغريب  ومن  �حلياة..  جمالت  كل  فى  حولنا  وتتناثر  �مل�ساكل  فيه  تتكاثر 

�أننا ن�سعى وجنتهد ونقدح زناد عقولنا بحثا عن حلول للم�ساكل �لتى تقف 

ـ  جهل  ومن  منهم  علم  من  ـ  �لآخرين  ون�ساأل  و�أحالمنا،  �أهد�فنا  �أمام  حائال 

�مل�ساعدة و�مل�سورة، ولكن ما �مل�سئول �أعلم باحلل من �ل�سائلني.

فى  �خلطاأ  يعنى  بل  �حلل،  على  و��ستع�ساءها  �مل�سكلة  �سعوبة  ليعنى  هذ� 

طريقة تناولنا للم�سكلة فنحن نلجاأ د�ئما �إىل طرق خمتلفة، ومتخلفة �حيانا، 

ولكننا لنلجاأ �إل نادر� �إىل �لأ�سلوب �ل�سحيح، وهو �لتفكري �ملنطقي. فاملنطق 

فى تعريفه �للغوى هو ماينطقه �لل�سان من �أقو�ل، �أما فى تعريفه كم�سطلح 

فقد �ختلف �لعلماء على حتديد تعريف �سامل، لكن �تفقت كافة �لتعريفات 

على �أن �ملنطق هو جمموعة من �لقو�عد و�لقو�نني �لتى توؤدى �إىل تفكري �سحيح 

وحل �سليم للق�سايا فمنهم من عرفه باأنه علم �لتفكري �ل�سليم �أو �أنه �لعلم 

قانونية  �آلة  �أي�سا  وهو  �ل�سحيح  للتفكري  �لعامة  �لقو�عد  عن  يبحث  �لذى 

تع�سم مبر�عاتها �لذهن عن �خلطاأ فى �لتفكري.. هذه �لتعريفات ت�رصح بب�ساطة 

�أن �ملنطق هو �لطريق �لذى ميكننا باتباعه �لو�سول �إىل حلول جذرية و�ساملة 

جذورها،  من  �مل�سكلة  نحل  بو��سطته  لأننا  منها،  نعانى  �لتى  للم�سكالت 

�لتى تظل حتت  �لأمر��ش  �لأعر��ش لتخفى  �لتى تعالج  �مل�سكنات  ولنعطى 

�لرماد تتفاقم وت�ستعل حتى تنفجر فى وجوهنا بني �حلني و�حلني.

�لتى  �لقو�نني  ل�ستنتاج  �ملجردة  �لأمور  فى  يبحث  علم  فهى  �لفل�سفة  �أما 

يظن  من  وخمطئ  �ن�سانية،  �أو  طبيعية  ظو�هر  كانت  �سو�ء  �لأمور  هذه  حتكم 

حقيقة  فى  لأنهم  �لب�رص،  معتزلني  عاجية  �أبر�ج  فى  يجل�سون  �لفال�سفة  �أن 

�لتفكري  ميكن  �لتى  �ملو�سوعات  يفقدون  فهم  �لنا�ش  عن  �نف�سلو�  ما  �إذ�  �لمر 

معاجلتهم  هو  �لتاريخ  مدى  على  و�ملفكرين  �لفال�سفة  عظمة  و�سبب  فيها، 

�ملختلفة للم�سكالت �لتى تعرت�ش جمتمعاتهم، ونظرتهم �لأكرث عمقا لالمور 

من غريهم، وقدرتهم على معرفة �لأ�سباب �حلقيقية للم�سكلة وتقدمي ت�سور 

منا�سب حللها، ومع ذلك فاإن �لفل�سفة �حلديثة �ختلفت جمالت بحثها فا�سبحت 

�سعوره  عدم  ��سباب  فى  و�لبحث  �حلايل،  �لإن�سان  وو�قع  باجلزئيات  تهتم 

وحتقيق  لل�سعادة  �لو�سول  وطريقة  به  ينعم  �لذى  �لتقدم  برغم  بال�سعادة 

طريق  بد�ية  �لإن�سان  يعرف  ومل  و�لفل�سفة،  باملنطق  �لقدماء  �هتم  �خلري.لقد 

�لتقدم و�لكت�سافات �لعلمية �إل عندما زود عقله مببادئ �ملنطق ولعجب �أن 

تقدم �مل�سلمني وقدرتهم على بناء دولة قوية، كان �سببه �قد�مهم على �رصح 

وتف�سري موؤلفات �أر�سطو و�أفالطون وفال�سفة �ليونان و�ل�سكندرية، ودر��ستهم 

ملا تركوه علوما حفظوها من �ل�سياع و�لنقر��ش، ثم �أ�سافو� عليها ما بنو� به 

�إىل  �أوروبا  �سعت  وحني  �لعامل،  �أطر�ف  و�لتقدم  بالعلم  حكمت  عظمى  دولة 

�أن تاأخذ ما تركه �لعلماء  �إل  �أمامها  نه�ستها �لتى �أنهت ع�سور �لظالم مل جتد 

�أقامو� عليه ح�سارتهم  و�ملفكرون �لعرب من تر�ث فكرى وعلمى و�إن�سانى 

و�لتى لتز�ل متوهجة حتى �لآن.

�لكون  فى  �لتفكري  �أبو�ب  �ليونانيني  �أمام  ـ  �لعلوم  �أم  ـ  �لفل�سفة  فتحت  لقد 

وجدوى  �لظو�هر  ��سول  عن  �لبحث  فبد�أو�  �ي�سا،  �لإن�سان  وفى  وظو�هره 

�حلياة وقو�نينها، ثم وجهو� فكرهم حلل �ألغازها، وحني �عرت�ستهم م�سكالت 

و�سع  فى  بد�أو�  و�لنخد�ع،  �خلد�ع  على  قدرته  �كت�سفو�  �لذى  �لعقل  مع 

�لفكرية  �خلديعة  فى  و�لوقوع  �لزلل  عدم  للعقل  ت�سمن  �لتى  �لقو�نني 

و�لفل�سفة  �ملنطق  �أهمية  �لآن  ن�ستنتج  �أن  لنا  فهل  �ملنطق.  علم  �إىل  فتو�سلو� 

فى �لتقدم؟

جيهان ال�شعراوى

�شاعرة و�شحفية بجريدة الأهرام -2010م

بعد حتليلك ملقال »الفل�سفة واملنطق .. دعوة لرد االعتبار« :

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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ب. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

د. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

هـ. طلب منك نقد مقال »الفل�سفة واملنطق .. دعوة لرد االعتبار« .. فماذا اأنت قائل ؟  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

و. اكتب مقااًل ق�سرًيا تعرب به عن امل�سكلة املطروحة فى املقال ال�سابق.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

تأمل .. ابحث :

»للمنطق مه�م متعددة جتعله ي�أتى فى قمة العلوم من حيث الأهمية ..«.

اأكرب عدد ممكن من  املوجودة مبكتبة مدر�ستك فى جمع  الفل�سفية  للمراجع  باالإ�سافة  املعلومات  ا�ستخدم �سبكة 

املهام املختلفة للمنطق فى حياة االإن�سان ، ثم خل�ض ذلك فى مقالة ملجلة املواد الفل�سفية. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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�ملنطق �لعملياقرأ .. حلل:

يالحظ �ملفكر �لإ�سالمى مالك بن نبى �أن روح �لإ�سالم هى �لتى خلقت 

من عنا�رص متفرقة كالأن�سار و�ملهاجرين �أول جمتمع �إ�سالمى متجان�ش ،  

ولول هذه �لروح ما جنح �ملجتمع �لإ�سالمي . 

�لأر�ش  فى  ما  �نفقت  لو  بقوله  �لإ�سالم  عن  وتعاىل  تبارك  �هلل  يتحدث 

جميعا ما �ألفت بني قلوبهم ولكن �هلل �ألف بينهم . 

يت�ساءل �ملفكر عن معنى كلمة دين فى �أ�سلها �لالتيني . 

�أن  �أم  �أنها تعنى �لربط و�جلمع و�لتاأليف هل هذ� و�قع �مل�سلمني �ليوم ..  

�لعك�ش هو �حلا�سل . 

�إن �لعقل  �أننا �أحوج مانكون �إىل �ملنطق �لعملى فى حياتنا ،   يرى �ملفكر 

�ملجرد متو�فر فى بالد �مل�سلمني ..  غري �أن �لعقل �لتطبيقى �لذى يتكون 

فى جوهره من �لإر�دة و�لنتباه ف�سيء يكاد يكون معدوما ،  و�إذ� ما �ردنا 

�لذى  �ل�سابط  لفتقاد  يعود  �لأ�سيل  �سببها  فاإن  �لق�سية  لهذه  ح�رص� 

يربط بني �لعمل وهدفه ،  وبني �ل�سيا�سة وو�سائلها ،  وبني �لثقافة ومثلها 

�لعليا ،  وبني �لفكرة وحتقيقها . 

يرى �ملفكر �لإ�سالمى �أن �سيا�ستنا جتهل و�سائلها ،  وثقافتنا لتعرف مثلها 

�لعليا ،  وذلك يتكرر فى كل عمل نعمله وفى كل خطوة نخطوها . 

وهذ�  �لقر�آن ،   ملباديء  طبقا  يعي�ش  �لإ�سالمى  �ملجتمع  �أن  يقال  و�حيانا 

غري �سحيح ،  و�لأ�سوب �أن نقول �أنه يتكلم طبقا ملباديء �لقر�آن ،  ولكنه 

ليعي�ش هذه �ملباديء لعدم وجود �ملنطق �لعملى فى �سلوكه . 

�لعمل  منطق  ولكنه  �لفكرة ،   منطق  لي�ش  �مل�سلم  ينق�ش  و�لذى 

و�حلركة ،  فهو ليفكر ليعمل ،  بل يقول كالما جمرد� . 

ومن هنا ياأتى عقمنا �لجتماعى فنحن حاملون ينق�سنا �ملنطق �لعملي .

اأحمد بهجت

 كاتب و�شحفى بجريدة الأهرام 

بعد حتليلك ملقال - »املنطق العملي« :

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

جـ. ماذا يريد اأن يقول كاتب املقال من عنوان مقاله امل�سطر اأعاله ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

د. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

هـ. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سئ ما باملقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

و. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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تأمل .. فكر :

تأمل .. حلل :

اقرأ .. حلل :

عالقة الفكر باللغة عالقة ع�سوية ، فال فكر بدون لغة ، وخا�سة فى مرحلة التعبري عن هذا الفكر  ....  فاإن جميع 

العمليات الفكرية مهما كانت درجة تعقيدها ال ميكن اأن متار�ض اإال بوا�سطة اللغة.

فى �سوء ال�سابق :

اأ. »اللغة هى الفكر املنطوق ، والفكر هو اللغة غري املنطوقة«... حلل هذه العبارة.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. اكتب كلمة لالإذاعة املدر�سية ، بعنوان : »املنطق واللغة وجهان لعملة واحدة«. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

يفكر كل طالب ح�سب النمو االأكرث �سيوًعا لديه ، فاللغويون يفكرون بالكلمات ، واملنطقيون باملنطق ، واجل�سميون 

باحلركة ، وااليقاعيون باالحلان ، واالجتماعيون ي�ستخدمون اأفكار االآخرين والتاأمليون اإحتياجاتهم ، والطبيعيون 

عرب الطبيعة .

اإىل اأى مدى تتفق اأو تختلف مع هذه املقولة .. اذكر مربراتك ؟

.....................................................................................................................................................................

هل ميكن حتويل احلد اجلزئي اإىل حد كلي .

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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فكر .. ابحث :

فكر .. حلل :

لي�ست املهمة الوحيدة للغة كما يعتقد البع�ض، جمرد تبليغ االأفكار. فللغة غايات اأخرى. 

تعاون مع اأقرانك - وباإ�سراف معلمك - فى جمع وكتابة اأكرب عدد ممكن من غايات اللغة.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

وقفت اأمام ال�سيدالنى ليح�سر ىل الدواء م�ستخدًما فى ذلك ميزانه احل�سا�ض ، راأيت اأمام امليزان 6 اأوزان خمتلفة، 

فت�ساءلت اأتكفى هذه االأوزان للح�سول على ما تريد ؟ رد ال�سيدالنى قائاًل : نعم با�ستخدام قطعة اأو اأكرث منها 

متكنى من احل�سول على اأى وزن باجلرامات ال�سحيحة من 1 – 63 كجم.

هل ت�ستطيع معرفة االأوزان التى حتقق ذلك؟ وكيف ؟  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

اكتب فى اجلدول التاىل اأكرب عدد ممكن من االأمثلة التى تو�سح اأنواع الق�سايا املختلفةفكر  .. اكمل:

االأمثلة

التق�سيم

معيار التق�سيم الق�سية

...............................................................

 ................................................................

ق�سايا ب�سيطة

من حيث الرتكيب
...............................................................

 ................................................................

ق�سايا مركبة

...............................................................

 ................................................................

الق�سايا التكرارية  )حت�سيل حا�سل(

من الناحية املنطقية

...............................................................

 ................................................................

الق�سايا املتناق�سة

...............................................................

 ................................................................

الق�سايا العر�سية
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فكر  .. اكمل:

تأمل  .. اكمل:

اأكمل النقاط املوجودة فى اجلدول التاىل مبا ينا�سبها :

اال�ستغراق فى الق�سايا احلملية: احلد امل�ستغرق فى الق�سية هو احلد الذى يقع فيه احلكم على كل اأع�ساء الق�سية 

�سواء كان مو�سوعاً اأو حمموال.

اأكمل النقاط املوجودة باجلدول التاىل مبا ينا�سبها : 

الو�سف املفهوم

.....................................................................................................

.....................................................................................................
املو�سوع :

.....................................................................................................

.....................................................................................................
املحمول :

.....................................................................................................

.....................................................................................................
الرابطة :

.....................................................................................................

..................................................................................................... ال�سور  :

اأمثلة الق�سايا اال�ستغراق الق�سية

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

الكلية املوجبة

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

الكلية ال�سالبة 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

اجلزئية املوجبة 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

اجلزئية ال�سالبة
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فكر  .. اكمل:

الق�ضايا احلملية

اإن الق�سية هى »قول ي�سح اأن يو�سف بال�سدق اأو الكذب«.

والق�سية تعد مبثابة الوحدة االأ�سا�سية فى املنطق، وقد ا�سطلح املناطقة القدماء على حتليل الق�سية اإىل عنا�سر اأطلقوا 

عليها ا�سم احلدود. 

اكتب اأكرب عدد من  االأمثلة التى جت�سد اأنواع الق�سايا املختلفة كما وكيًفا وفًقا للجدول التاىل :

اأمثلة تطبيقية  �سور الق�سايا نوع الق�سية

...............................................................

 ................................................................
الق�سية الكلية املوجبة ك . م

...............................................................

 ................................................................
الق�سية اجلزئية املوجبة ج . م

...............................................................

 ................................................................
الق�سية الكلية ال�سالبة ك . �ض

...............................................................

 ................................................................
الق�سية اجلزئية ال�سالبة جـ . �ض

تخيل  .. اكمل:

رغم اأن املنطق ُيعنى باجلمل ، فاإنه ال ُيعنى بجميع االأنواع ، بل يقت�سر على االهتمام بنوع حمدد منها، اأال وهو 

اجلمل اخلربية.

اكتب فى اجلدول التاىل اأكرب عدد ممكن من االأمثلة التى تو�سح كل من اجلملة اخلربية ، واجلملة االإن�سائية.

االأمثلة الو�سف اجلملة

...............................................

.............................................

تخرب عن �سيء ما ، وقد قد تكون �سادقة اإذا طابقت 

الواقع ، وتكذب حال خمالفتها اإياه. اخلربية

...............................................

...............................................

وهى اجلملة التى تاأمر ، وتنهى ، وتدعو ، وتتعجب ، 

وتت�ساءل ، وتتمنى.  االإن�سائية
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دع�ة �إىل �ملنطقاقرأ .. حلل:

ح�رصت موؤخر� ثالثة لقاء�ت ت�رصفت بتلقى دعوة كرمية للم�ساركة 

�لرتبية  وزير  �لدين،  بهاء  كامل  ح�سني  �لدكتور  �ل�ستاذ  من  فيها 

�آر�ء كثرية  و�لتعليم، حول تطوير �لتعليم �لثانوي. وقد كانت هناك 

�لقومى  للموؤمتر  �لتح�سريية  للجنة  ر�بع  �جتماع  عقد  ثم  مثمرة، 

لتطوير �لتعليم �لثانوي.

كالمه  من  نخرج  فال  ما  متحدث  يقوم  �أن  �أحيانا  يحدث  كان  وقد 

�إ�ساعة لوقت جميع  مما ميثل  �لذكريات،  بع�ش  �أنه ي�رصد  ب�سئ �سوى 

�حلا�رصين  �أحد  يقوم  �أن  هو  ذلك  من  �أ�سو�أ  كان  ما  �أن  غري  �حلا�رصين. 

لينقد �آر�ء من �سبقوه باحلديث ودعو� �إىل �أن يكون حتديد ن�سبة �ملقبولني 

بالتعليم �لثانوى �لعام، و�ملقبولني بالثانوى �لفني، مبنيا على �حلتياجات 

�لفعلية ل�سوق �لعمل فى م�رص. هل تدرون مباذ� و�سف �ملتحدث خمالفيه 

فى �لر�أي؟ لقد قال �إن كل من دعا �إىل هذ� »�سوقى فى تفكريه« )!!!( ظنا 

منه �أن هذ� جمال للتالعب بالألفاظ!

– باأن  �لتعليم  جمانية  عن  – مد�فعا  حديثه  بد�أ  �أنه  هذ�  من  و�أخطر 

ذلك  ومع  غنية،  قائال:طبعا  هو  رد  ثم  غنية؟  دولة  فرن�سا  هل  �ساأل: 

يعادل  ما  �سوى  �أدفع  مل  �لدكتور�ه  على  للح�سول  بها  در�ست  عندما 

هل  قال:  �أنه  لو  �سي�ستقيم  �ملنطق  كان  لقد  م�رصية!  جنيهات  ع�رصة 

ظروفها  فى  م�رص  متاثل  بدولة  مثال  �رصب  لو  �أو  فقرية؟  دولة  فرن�سا 

�لقت�سادية. ولكنه �ملنطق �ملقلوب �لذى يهدف هذ� �ملقال �إىل �لدعوة 

�لتفكري  على  �لقدرة  تنمية  و�إىل  �جتنابه،  كيفية  �أبنائنا  تعليم  �إىل 

�ملنطقى �ل�سليم لديهم.

»د�ئما«  مثل  وعبار�ت  كلمات  مطلقا  ن�ستخدم  �أل  لنتذكرد�ئما 

و»مطلقا« و»جميع« و»ل�أحد« و»كل �إن�سان«.

تنطوى  �لذى  �لظاهرى  �لتناق�ش  لحظو�  قد  �لكر�م  �لقر�ء  �أن  ول�سك 

عليه �لعبارة.

لغة  ��ستخد�م  يعك�سه  �أن  ينبغى  �ملعقول  �لتفكري  �أن  د�ئما  ولنذكر 

معقول.

حتى فى حالة �لتاأكد من �أن �سيئا ما هو �ل�سبب فى حدوث �سئ �أخر، 

فاإنه رمبا ليكون �ل�سبب �لوحيد. �أى ينبغى �أن نحذر �لتب�سيط �ملخل.

ما  كثري�  �لو��سح«  و»من  �سك«  »بدون  مثل  �ل�سك«  مو�سع  »�لعبار�ت 

يليها تعليمات مت�رصعة وتب�سيطات خملة.

كل ر�أى من �آر�ئنا لبد من �حلد من �سموليته، مبعنى �أن يتم حتديده، و�أن 

نوؤيده با�ستخد�م �حلقائق، و�لأمثلة، و�لتجربة �ل�سخ�سية. 

اأ. د . اأحمد �شفيق اخلطيب

اأ�شتاذ علم اللغة - جامعة الزهر

بعد حتليلك ملقال »دعوة اإىل املنطق«:

اأ.اقرتح اأكرب عدد ممكن من العناوين لهذا املوقف.

.....................................................................................................................................................................

ب. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

جـ. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

ابحث.. اقترح :

بالتعاون مع اأقرانك وباإ�سراف معلمك اقرتح ت�سوًرا لكيفية تق�سيم الق�سايا من حيث الرتكيب.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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صمم .. ابدع:

�سمم خريطة ذهنية جت�سد اأنواع احلدود املنطقية.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ابحث  .. اقترح :

باأنه : هو التفكري الذى ي�ستخدم لبيان االأ�سباب والعلل التى تقع خلف االأ�سياء ملعرفة  يعرف التفكري املنطقى 

النتائج واحل�سول على اأدلة تثبت وجهة النظر اأو تنفيها.

اأ.ا�ستخدم �سبكة املعلومات فى جمع اأكرب عدد من تعريفات التفكري املنطقي.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب.حدد نقاط االتفاق واأوجه االختالف بني هذه التعريفات. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

جـ.اقرتح تعريًفا للتفكري املنطقي.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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التقومي

خل�ض فى خم�سة �سطور اأهمية درا�سة املنطق.

   

1

 حدد تق�سيم الق�سايا من الناحية املنطقية. 

  

2

 مب تف�سر ... اأعلى الغزاىل من �ساأن املنطق.

 

3

  ملاذا يعد التفكري املنطقى �سرورة حياة ومطلًبا ع�سرًيا ؟

 

4

كل اإن�سان منطقى بطبعه .. هل توافق على هذه الق�سية ؟ وملاذا ؟

  

5

كلمة املنطق هى االأكرث داللة على عملية التفكري .. علل.

 

6

 قال �سقراط الأحد تالميذه : »تكلم حتى اأراك«

 

7

اأ. و�سح هذه املقولة.

ب. هل توؤيد �سقراط فى ذلك ؟ علل ملا تقول.

 قل ىل كيف تفكر ، اأقل لك من اأنت ، واإىل اأى الفئات تنتمى ، بل فى اأى الع�سور تعي�ض .. هل توافق على 

  

8

هذا القول ؟ .. اذكر مربراتك.

عرف املنطق ، ثم حدد اأهميته.

  

9

حدد نوع الرابط.

  

10

ب. اإذا زرتني �ساأكون يف انتظارك. اأ. لي�ض كل ما يلمع ذهًبا.           

بني ال�سواب اأو اخلطاأ فيما يلي مع التعليل:

  

11

)  ( اأ . ميكن اأن يكون التفكري �سحيًحا دون درا�سة علم املنطق.   

)  ( ب . اأعلى الغزايل من �ساأن املنطق .      

 اكتب مقاال حتت عنوان : »املنطق وفائدته« .

  

12
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حدد املق�سود بكل من :

   

13

احلد املنطقي • 

الق�سية املنطقية • 

ا�سم العلم • 

احلد اجلمعي واحلد الكلي • 

و�سح مبثال الفرق بني احلد كلي واجلزئي 

  

14

 ميكن حتويل احلد الكلي اإيل حد جزئي دلل

  

15

ميكن حتويل احلد اجلزئي اإيل حد جزئي و�سح

  

16

ا�ستخدم املثال ال�سارح يف تو�سيح احلد اجلزئي وا�سم العلم

  

17

 اعر�ض مكونات الق�سية املنطقية

  

18

فرق مبثال بني كل من 

  

19

احلد اجلزئي واحلد الكلي  • 

احلد الكلي واحلد اجلمعي • 

احلد املوجب واحلد ال�سالب  • 

حدد ال�سواب واخلطاأ يف العبارات التالية مع التعليل 

  

20

)   ( يطلق احلد اجلزئي على اأكرث من فرد اأو �سيء       • 

)    ( ميكن حتويل احلد الكلي اإيل جزئي بالتخ�سي�ض      • 

)    ( احلد املوجب يعرب مدلوله عن غياب �سئ اأو �سفة      • 

)    ( تتكون الق�سية من ثالث عنا�سر       • 

)     ( احلد امل�ستغرق يف الق�سية هو احلد الذي يقع فيه احلكم على بع�ض اأع�ساء الق�سية  • 

)    ( كل الق�سايا ال�سالبة ت�ستغرق حممولها.       • 

)  ( كل ق�سية كلية ت�ستغرق مو�سوعها.       • 

)  ( من الق�سايا احلملية ما ال ت�ستغرق اأًيا من حديها.       • 

)  ( معظم الفال�سفة علماء« ق�سية ت�ستغرق حديها.      • 

كون ق�سية ت�ستغرق حديها. معلال ذلك.

 

21
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هات ما يلى معلاًل ملا تقول :

  

22

ب.ق�سية ال ت�ستغرق حديها. اأ.ق�سية ت�ستغرق حديها.   

جـ.ق�سية يقع احلكم فيها على كل اأفراد مو�سوعها ، وبع�ض اأفراد حممولها.

د.ق�سية يقع احلكم فيها على كل اأفراد حممولها ، وبع�ض اأفراد مو�سوعها.

اخرت االإجابة ال�سحيحة مما يلى : )مبيًنا اأ�سباب اختيارك( :

 

23

ت�ستغرق الق�سية حممولها اإذا كانت : 

ب . كلية. اأ . جزئية.    

د. موجبة. جـ. �سالبة.    

 ا�سرح معنى القول : »الق�سايا الكلية ت�سنغرق مو�سوعاتها ، والق�سايا ال�سالبة ت�ستغرق حمموالتها« .. ا�سرب 

 

24

اأمثلة ملا تقول.

 الزهور – رائحتها ذكية

 

25

الطالب – ناجحون

الطيور – مغردة

كون من كل ما �سبق الق�سايا التالية:-

اأ . ق�سية ت�ستغرق املو�سوع واملحمول.

ب . ق�سية الت�ستغرق املو�سوع وال املحمول.

جـ . ق�سية ت�ستغرق املو�سوع وال ت�ستغرق املحمول .
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املو�ضوع الثاين

ال�ضتدللت واحلجج املنطقية

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

فكر  .. اكمل:

فكر  .. استدل :

معنى اال�ضتــــدالل

 لــغـة : ي�ستدل، ا�ستدل، ا�ستدالال بال�سيء على ال�سيء : وجد فيه ما يدل عليه.

ا�سطالحا : اال�ستدالل عملية عقلية على اأ�سا�ض اأن العقل ال ي�سل اإىل معرفة اأو حكم معني اإال بناءا اأو اإنطالقا 

اأمور اأخرى . وهذا مثل ا�ستدالل  اأو عدة  اآخر  اأمر  اأمر من  اأنه ا�ستنباط  اأو معرفة �سابقة اأى  من معرف 

الريا�سى بعمليات ح�سابية اأو مثل القا�سى الذى ي�ستدل اعتمادا على اأقوال اأو اآثار الق�سية ومالب�ساتها 

للنطق باحلكم .

اأ.ا�ستخدم �سبكة املعلومات فى جمع اأكرب عدد من تعريفات اال�ستدالل.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. حدد نقاط االتفاق واالختالف بني هذه التعريفات.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

مرت حمامة على جمموعة من حمام فوق ال�سجرة ، وقالت لهم : ال�سالم عليكم اأيتها املائة ، فردت عليها حمامة 

منهم ، وقالت لها : اإننا ل�سنا مبائة ، ولكننا نحن ومثلنا ، ون�سفنا وربعنا باالإ�سافة اإليكى ، ن�ساوى مائة.

كم عدد احلمام فوق ال�سجرة ؟ )يجب �سياغة املوقف على هيئة مقدمة للو�سول اإىل النتيجة ، على اأن تكون املقدمة 

الكربى عامة وتطبيقها على غريها من املقدمات ال�ستخال�ض نتيجة �سحيحة(.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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اقرأ .. حلل:
»منطق �لعقل .. وق�ة �ملعرفة«

�لقوة فى عاملنا �ملعا�رص هى قوة تفعيل �لعقل وجمع �ملعارف فى 

�ستى �ملجالت وهى لي�ست بقوة �لع�سالت ول بقوة �ملادة من جاه 

ومال ،  فلقد �أ�سبحت �حل�سابات �لعلمية �لعقلية �ملنطقية هى �لتى 

تاأتى باأ�سباب �لنه�سة و�لرخاء وهى �لتى تنتقل بو�قع �لإن�سان 

نوعية  ور�ء  �سعيا  �لدءوبة  �حلركة  �آفاق  �إىل  �لركود  حالة  من 

�ف�سل من �حلياة . 

وملا كان �لإن�سان خليفة �هلل فى �لأر�ش و�لعقل هو وكيل �هلل عند 

�لإن�سان كما يقول �جلاحظ ،  فاإن حمور �لهد�ية فى �حلياة هو �لعمل 

بتحكيم �لعقل فى كل �لأمور و�لأحكام . 

لالأ�سياء  �ملجرد  �لإدر�ك  د�ئرة  من  �خلروج  يعنى  �لعقل  وحتكيم 

و�ملو�قف و�لفهم �ل�سطحى �ل�ساذج للم�سكالت �حلياتية فى حيز 

و�لإميان  بامل�سلمات  �لر�كد  �ل�سلبى  �لت�سليم  ليتعدى  �سيق 

حو��سه  على  يقع  ما  �أو  �لفرد  على  ميلى  ما  بكل  و�لت�سديق 

�لإدر�كية من جمرد�ت ،  �خلروج من هذ� كله �إىل رحاب �ل�ستنباط 

بهذ�  جاءت  �لتى  و�ل�سباب  �لعلة  لفهم  بالأحكام  و�ل�ستدلل 

من  عليها  يرتتب  �ن  ميكن  وما  معان  من  ذلك  ور�ء  هو  وما  �لإدر�ك 

نتائج وكيف ميكن �ل�ستفادة باخلرب�ت �ل�سابقة من �أجل �لتحرك 

�لهدف  �إىل  للو�سول  �خلري  كل  فيها  م�ستقبلية  عمل  خطة  �إىل 

�ملن�سود ،  وبذلك فاإن تفعيل �لعقل يح�سن �خلطو �إىل �لهدف ويبني 

�أ�سباب �لأمور وميهد �إىل عو�قبها . 

ويعتمد �لعقل على �آليات �لإدر�ك �حل�سى كال�سمع و�لب�رص بينما 

عاطفى  وجد�نى  �إدر�ك  وهو  و�لب�سرية  باحلد�ش  �لإدر�ك  يوجد 

ليحتاج �إىل مقدمات �أو �دلة �أو بر�هني . 

�لإ�سالمية  �لعربية  �ل�سعوب  نحن  �ملعا�رص  عاملنا  فى  �أحوجنا  وما 

و�لوجد�ن  �لعاطفة  وتنمية  �لعقل  لتحكيم  �لغلبة  جنعل  �ن  �ىل 

يحتمل  وتفاعالتها  �رص�عاتها  بكل  �حلياة  �أمر  ي�سبح  فلم  قليال ،  

�إىل �لغر�ئز  �إىل حد�ش �لوجد�ن و�سيطرة �لعاطفة و�مليل  �لركود 

و�لإعتماد على �لدر�ك و�لفهم بال�سفافية �لروحية فهذ� ل يوؤدى 

�إل �إىل �ل�سعف و�لهو�ن و�جلهل و�لفقر ويجرنا �إىل �نت�سار �خلر�فة 

و�نتظار �ملعجز�ت ونحن ل�سنا فى زمن �ملعجز�ت . 

نحن نفخر باأننا �سعوب عربية عاطفية ل نت�سف بالربود و�جلمود 

�إذ�  حممودة  �سفة  وهى  جميل  �سيء  هذ�  �لغرب ،   �سعوب  مثل 

وحب  �لجتماعى  و�لتكافل  و�لتاآخى  �لتعاطف  �إطار  فى  كانت 

�لوطن  حب  �إطار  فى  �ي�سا  كانت  و�إذ�  �لإن�سان ،   لأخيه  �لإن�سان 

كانت  �ذ�  �أما  �لعليا ،   م�سلحته  على  و�لغرية  �إليه  �لنتماء  وعمق 

هذه �لعاطفة �لعربية ت�ست�رصى فى نفو�سنا على ح�ساب حركة 

�لعقل وفعل �ملنطق و�ل�سعى ور�ء �ملعرفة و�إذ� كانت هذه �لعاطفة 

تتوغل فى �سميم �عمالنا لتف�سد �مل�سلحة �لعليا فى جمالت �حلياة 

و��ست�سهال  وو�ساطة  وجمامالت  ورياء  نفاق  من  حتتويه  مبا  و�لعمل 

�لكربى  �لطامة  هى  فهذه  �لأد�ء  فى  وتهاون  وتنازلت  وت�سطيح 

جر�ئها  من  جننى  ل  و�لتى  �ملدمرة  �ل�سلبية  �لعاطفة  هى  وهذه 

�سوى �لتخلف و�لف�سل . 

�حلركة  وفى  و�لفعل  بالفكر  �حلركة  يعنى  �لعقل  تفعيل  �إن 

بركة ،  ولذلك فاإن �لدفع بحركة �لعقل �إىل �لعمل �جلاد �ملخل�ش 

بقطار  �للحاق  �أجل  �حلالية من  �أزمتنا  من  لنا  �لوحيد  هو �خلال�ش 

�لتطور و�لتقدم ومن �أجل �لوقوف باملر�ساد �أمام عدو يلهث ور�ء 

بالأ�سباب  بالخذ  �لقوة  مقومات  كل  ويكت�سب  و�ملعرفة  �لعلم 

و�لعمل مبنطق �لعقل و�ل�سيطرة على كل م�سادر �ملعرفة . 

بعد  يوما  تتز�يد  و�ملعارف  �ملعرفة ،   ي�ستوعب  �لذى  هو  �لعقل 

يوم ،  �إذن لبد من تدريب �لعقل ب�سورة م�ستمرة من �أجل �لقدرة 

على هذ� �ل�ستيعاب �ملطرد للمعارف ،  وذلك يحتاج �إىل �أن نتكلم 

نحن �لعرب جميعا بلغة �لعلم �مل�سرتكة و�أن نعمل بقو�عد علمية 

��سا�سها �ل�ستقر�ء و�ل�ستنباط وفر�ش �حللول بناء على �لتجربة 

�ملعرفة  ر�سيد  �إىل  �جلديد  ��سافة  ثم  و�ل�ستنتاج  و�مل�ساهدة 

تعتمد  متطورة  عربية  ثقافة  �إىل  يحتاج  �لعمل  وهذ�  �لإن�سانية ،  

�لنظرى  �لكالم  ثقافة  حمل  وحتل  و�لعمل  �حلركة  ثقافة  على 

و�لتاأمل و�خليال وتعتمد هذه �لثقافة �جلديدة على �لنفتاح على 

�لعامل وقبول �لآخر لكى حتل حمل �لنغالق و�لرف�ش و�لت�سور باأن 

ما ندور فى فلكه من فكر ور�أى هو عني �ل�سو�ب وما يفكر فيه 

�لآخرون هو عني �خلطاأ . 

فلتكن لدينا �سحوة معرفية جادة ترتكز على عقل علمى ياأخذ 

كرمية  بحياة  �للحاق  نحو  �لوحيد  �سبيلنا  هو  هذ�  بالأ�سباب 

ع�رصية جتعلنا نتبو�أ مكانتنا بني �لعاملني كما كان �أ�سالفنا . 

د. ي�شرى عبد املح�شن

اأ�شتاذ  الطب النف�شى - جامعة القاهرة
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بعد حتليلك ملقال »منطق العقل .. وقوة املعرفة« :

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

ب. �سع عنوانًا مثرًيا - اآخر - اأو غري ماألوف لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

جـ. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

د. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سىء ما باملقال.

.....................................................................................................................................................................

هـ. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

فكر ..أكمل :

التعميم اال�ستقرائى حجة ا�ستقرائية تاأخذ نتيجتها �سورة التعميم. فمن خالل خربتنا مبعرفة عدد من احلاالت 

نربر احلجة التى تتحدث عن كل احلاالت التى ال خربة  لنا بها ، وتنق�سم التعميمات اال�ستقرائية اإىل نوعني:  

التعميمات الكلية ، والتعميمات االإح�سائية .. فى �سوء ذلك اأكمل اجلدول التاىل :

االأمثلة الو�سف التعميمات

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

الكلية

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

االإح�سائية
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فكر  ..طبق :

فكر  ..طبق :

على فر�ض كذب الق�سية  )كل امل�سريون لي�سوا فال�سفة( ... فما 

حكم الق�سايا التى تقابلها على مربع التقابل ؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

على فر�ض �سدق الق�سية )بع�ض طالب الف�سل لي�سوا طوال القامة( 

... فما حكم الق�سايا التى تقابلها على مربع التقابل؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

ك م

ج م

ك �س

ج �س

بالت�ضاد

بالتداخلبالتداخل

بالدخول حتت الت�ضاد

س
�

ق
نا

لت
با

س
�

بالتناق

ك م

ج م

ك �س

ج �س

بالت�ضاد

بالتداخلبالتداخل

بالدخول حتت الت�ضاد

س
�

ق
نا

لت
با

س
�

بالتناق

فكر  ..طبق :

فكر  ..طبق :

حكم  فما   ... ناجحون(  الطالب  )كل  الق�سية  كذب  فر�ض  على 

الق�سايا التى تقابلها على مربع التقابل ؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

على فر�ض �سدق الق�سية )بع�ض االأفارقة عرب( ... فما حكم الق�سايا 

التى تقابلها على مربع التقابل ؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

ك م

ج م

ك �س

ج �س

بالت�ضاد

بالتداخلبالتداخل

بالدخول حتت الت�ضاد

س
�

ق
نا

لت
با

س
�

بالتناق

ك م

ج م

ك �س

ج �س

بالت�ضاد

بالتداخلبالتداخل

بالدخول حتت الت�ضاد

س
�

ق
نا

لت
با

س
�

بالتناق
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املطلوب : ت�سميم جدول تلخي�سى الأحكام التقابل بني الق�سايا :

الق�ضايا املتقابلة معها
الق�ضية الأ�ضلية 

وحكمها
م

)ج. �س( )ج .م( )ك. �س( )ك .م(

- )ك. م( �ضادقة 1

- )ك. م( كاذبة 2

- )ك. �س( �ضادقة 3

- )ك. �س( كاذبة 4

- )ج. م( �ضادقة 5

- )ج. م( كاذبة 6

- )ج. �س( �ضادقة 7

- )ج. �س( كاذبة 8

اإليك عزيزى الطالب ع�سرة �سروب للقيا�ض من ال�سكل االأول على النحو التاىل :تأمل  ..فكر :

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 �رضوب القيا�س

ج م ج م ج م ك م ك �س ك م ج م ك �س ك �س ك م مقدمة كربى

ج �س ك �س ج م ك �س ج م ج م ك م ك م ج �س ج م مقدمة �ضغرى

ج �س ج �س ج م ك �س ج �س ج م ج م ك م ج �س ك م نتيجة

.. علل لكل  انتاًجا خاطًئا ؟  ينتج  واأيها   .. انتاًجا �سحيًحا  ينتج  الواردة فى اجلدول  الع�سرة  ال�سروب  اأى  اأ. بني 

حالة.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ب. اخرت �سربني من هذه ال�سروب يكون االإنتاج فيهما �سحيًحا ، وكون من كل �سرب منهما قيا�ًسا ، ثم اذكر 

اأ�سباب اإنتاجه.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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التقومي

بني ال�سواب واخلطاأ فيما يلى مع التعليل :

 

1

)  ( اال�ستدالل املبا�سر ا�ستدالل قيا�سي.       e 

)  ( اإذا �سدقت الق�سية )كل الطالب جمتمهدون( فالبد اأن تكذب كل الق�سايا املقابلة لها.  e 

)    ( عندما اأعلن القا�سى اأن بع�ض املتهمني اأبرياء تاأكد جميع املتهمون من براءتهم.    e 

)  ( املقدمة ال�سغرى فى قيا�ض ال�سكل االأول موجبة دائًما.     e 

)  ( نتيجة قيا�ض ال�سكل االأول قد تكون موجبة وقد تكون �سالبة.      e 

)  ( ت�ستغرق مقدمتى القيا�ض حدوًدا اأقل من احلدود امل�ستغرقة فى النتيجة.   e 

)  ( يلزم �سلب نتيجة القيا�ض اإذا ا�ستغرقت مقدمته الكربى حممولها.     e 

)  ( القيا�ض ا�ستدالل غري مبا�سر.         e 

)  ( يختفى احلد االأو�سط فى نتيجة القيا�ض.        e 

)  ( املفاتيح اللفظية حتدد موا�سع املقدمات والنتيجة فى احلجة.      e 

)  ( احلجج اال�ستقرائية نتائجها احتمالية.        e 

)  ( اإذا �سدقت مقدمات احلجج اال�ستقرائية فمن املحتمل �سدق نتائجها.     e 

)  ( ت�سبق املقدمات النتيجة فى جميع احلجج.        e 

)  ( احلجج اال�ستنباطية ال�سحيحة نتائجها يقينية �سادقة.      e 

)  ( ( ق�سية يقينية ال�سدق.        e 5 = 2 – 7(

)  (  e اال�ستدالل اأعم من اال�ستنباط.        

»كل املتفائلني ناجحون فى احلياة«

  

2

»بع�ض املتفائلني ناجحون فى احلياة«

اأ. ما العالقة املنطقية بني هاتني الق�سيتني ؟ وما حكم االأوىل على فر�ض �سدق الثانية ؟

ب. على فر�ض كذب الق�سية االأوىل .. فما حكم كل من الق�سايا التى تقابلها ؟
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 حدد مفهوم كل من : 

 

3

ب. الق�سايا املتقابلة. اأ.اال�ستدالل.    

جـ. اال�ستدالل عن طريق التقابل بني الق�سايا.

اإذا كانت الق�سية »كل االأغنياء �سعداء« �سادقة ، فما حكم كل من الق�سايا التالية ؟

  

4

ب. معظم االأغنياء �سعداء. اأ. ال غنى �سعيد.    

د. بع�ض االأغنياء �سعداء. جـ. لي�ض بع�ض االأغنياء �سعداء.  

هـ. قليل من االأغنياء �سعداء.

»كل منطقى ال يت�سرع فى اإ�سدار اأحكامه« .. على فر�ض �سدق هذه الق�سية .. فما حكم الق�سايا املقابله لها ؟ 

 

5

.. علل ملا تقول.

ماذا يحدث اإذا :

 

6

اأ. ا�ستغرق احلد االأو�سط فى مقدمتى قيا�ض ال�سكل االأول؟

ب. كانت املقدمة الكربى جزئية وال�سغرى �سالبة؟

 ما احلدود امل�ستغرقة فى نتيجة قيا�ض �سحيح من ال�سكل االأول ، ي�ستغرق اأكرب عدد من حدوده ؟ .. دعم ما 

 

7

تقول مبثال.

�سع العبارات التالية فى �سورة قيا�ض من ال�سكل االأول .. ثم اأثبت �سحته اأو خطاأه :

 

8

»بع�ض املخرتعني فقراء ، الأن كل خمرتع ذكى ، بع�ض االأذكياء فقراء«

 هات قيا�ض من ال�سكل االأول مقدمتيه خمتلفتني كما وكيًفا ، ثم اذكر اأ�سباب انتاجه.

 

9

بني فى اال�ستدالالت االأربعة االآتية نوع كل ا�ستدالل معلاًل ملا تقول :

 

10

اأ. اإدمان املخدرات ، يدمر خاليا املخ ؛ الأن ذلك لوحظ فى حالة .. �ض ، �ض ، ع ، و ، وغريهم كثريين.

ب. الفيل�سوف �سعيد ؛ الأنه حمب للخري ، وكل حمب للخري �سعيد.

جـ. اإذا �سدقت الق�سية : كل الطلبة ناجحون كذبت الق�سية بع�ض الطلبة لي�سوا ناجحني بال�سرورة.

د. اإذا ت�ساوى مثلثان فى �سلعان وزاوية حم�سورة  بينهما  كان املثلثان متطابقان.

بني ما هو ا�ستنباطى وما هو ا�ستقرائى فى احلجتني االآتيتني ، ونوع ال�سدق فى نتيجة كل منهما مع التعليل :

 

11

اأ. جمموع زوايا املثلث 180 درجة ؛ الأن ال�سطح م�ستوى.

ب. اإذا �سدق اأن امل�سريني كرماء فمن ال�سرورى اأن يكون بع�سهم كرميًا.
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 اقرا احلجة االآتية : ثم اجب عن املطلوب :

 

12

 اأن اأقف ب�سيارتى ، وما دمت االآن اأرى هذا 
ّ

اإذا راأيت  اأمامى النور االأحمر اخلا�ض بحركة املرور ، وجب علي

النور فال بد اأن اأقف ب�سيارتي.

اأ.حدد مقدمات ونتيجة احلجة ال�سابقة ، ومفاتيحها اللفظية.

ب.هل توجد فى احلجة ال�سابقة ق�سايا مركبة ؟ علل ملا تقول.

ا�ستنبط نتيجة من قولنا : )املوهوبون اأذكياء ويو�سف موهوب (

 

13

 ا�ستخدم املثال ال�سارح فى تو�سيح معنى اال�ستدالل القيا�سي.

 

14

هات اأمثلة من احلياة اليومية تو�سح اأهمية اال�ستدالل

 

15

 كون ق�سيتان متقابلتان خمتلفتان كًما ومتفقان كيًفا، وبني نوع وحكم التقابل بينهما.

 

16

 رتب الق�سايا االآتية لت�سبح يف �سورة قيا�ض �سحيح من ال�سكل االأول، ثم برهن على �سحته:

 

17

بع�ض املحاربني اأبطال

بع�ض املحاربني تقدرهم �سعوبهم

كل االأبطال تقدرهم �سعوبهم

 اخرت ثالث ق�سايا من الق�سايا التالية وكون قيا�سا �سحيًحا من ال�سكل االأول واأثبت �سحته:-

 

18

كل الدول املحبة لل�سالم دول متح�سرة.

كل الدول العربية متح�سرة.

م�سر دولة حمبة لل�سالم.

م�سر دولة متح�سرة.
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املو�ضوع الثالث

املغالطات ال�ضورية وغري ال�ضورية

التعليمية والتعلمية الأن�شطة 

فكر .. أكمل :

ي�ساعدنا املنطق على و�سع عالمات حتذيرية على الطريق متنعنا من �سلوكيات م�سللة ، نتيجة عن التفكري امُلفعم 

بكل اأنواع املغالطات ، مغالطات �سورية ترتبط باال�ستدالل اال�ستنباطى، ومغالطات غري �سورية ترتبط باال�ستدالل 

اال�ستقرائى.

اكتب اأكرب عدد من االأمثلة التى جت�سد اأنواع املغالطات ال�سورية :

االأمثلة اأنواع املغالطات ال�سورية

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

مغالطة احلد االأو�سط غري امل�ستغرق

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

مغالطة االإنتاج من �سالبتني

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

مغالطة االنتاج من جزئيتني
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فكر .. أكمل :

فكر .. اختر:

اأكرب عدد ممكن من  ، مع ذكر  ال�سورية  املغالطات غري  ا لكل مغالطة من 
ً
اكتب و�سًفا خمت�سر

االأمثلة التى جت�سد كل مغالطة. 

مت ع�سر اأربع برتقاالت فاأعطت �ستة اأكواب من الع�سري ، فكم عدد الربتقاالت الذى نحتاجه لعمل ثالثة ع�سر 

كوبًا من الع�سري ؟

جـ.   9 برتقاالت.   8   برتقالة.   

 

2

3
ب.   6 برتقالة.   

 

1

2
اأ. 

هـ. لهذا ال�سوؤال حل �سحيح اآخر. د. 11 برتقالة.   

�سبب اختيارك لالإجابة هو :

1. اأن ن�سبة عدد الربتقاالت اإىل عدد االأكواب �سيظل دائًما 2 اإىل 3.

االأمثلة الو�سف نوع املغالطة

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

مغالطة احلجة 

ال�سخ�سية )التجريح 

ال�سخ�سى(

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

مغالطة االحتكام اإىل 

اجلماهري

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

االحتكام اإىل ال�سلطة

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

مغالطة االحتكام اإىل 

ال�سفقة

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

مغالطة رجل الق�ض

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

مغالطة املماثلة الكاذبة
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2. اأننا طاملا نريد 7 اأكواب زيادة الع�سري فاإننا نحتاج اإىل 5 برتقاالت اأخرى.

3. اأن الفرق بني عدد الربتقال وعدد االأكواب �سيظل 2.

4. اأن عدد الربتقال �سيكون دائًما ن�سف عدد اأكواب الع�سري.

5. اأنه ال توجد طريقة ميكن بها اأن نتنباأ بعدد الربتقال املطلوب.

فكر .. اختر:

صمم .. ابدع:

يده  الفالح  فاإذا مد هذا   ، الفا�سوليا  لنبات  بذور  و3   ، البامية  لنبات  بذور  به 3  البذور  ا�سرتى فالح كي�ًسا من 

ليح�سل على بذرة واحدة من هذا الكي�ض ، فما هو االحتمال املمكن لتكون البذرة التى وقعت عليها يده هى 

بذرة فا�سوليا.

جـ. 1 من 4. ب. 1 من 3.    اأ. 1 من 2.     

هـ. 4 من 6. د. 1 من 6.   

�سبب اختيارك لالإجابة هو :

ا لوجود 3 بذور بامية ، وهذه البذور ميكن اأن تخرج م�سادفة فى يد الفالح فى املحاوالت الثالث االأوىل ، 
ً
1. نظر

فاإنه يجب على الفالح اأن ميد يده فى الكي�ض اأربعة مرات على االأقل ؛ حتى يح�سل على بذرة فا�سوليا.

ا لوجود 6 بذور فى الكي�ض واملطلوب اختيار واحدة منها فقط.
ً
2. نظر

ا لوجود 3 بذور فا�سوليا فى الكي�ض ، فاإن يد الفالح ال بد اأن تقع على واحدة منها.
ً
3.  نظر

ا الأن ن�سف عدد البذور هى بذور فا�سوليا.
ً
4.  نظر

ا لوجود 6 بذور منها 3 بذور بامية ، فاإن الفالح يحتاج اأن ميد يده فى الكي�ض اأربع مرات حتى يح�سل على 
ً
5.  نظر

بذور فا�سوليا.

�سمم خريطة ذهنية جت�سد عنا�سر مو�سوع املغالطات ال�سورية وغري ال�سورية.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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اقرأ .. حلل:
»�الإ�سالم وح��ر �ملنطق«

بينها  من  �هلل،  خلق  فى  حقائق  عدة  جتلية  �ل�سالمى  �ملنطق  �قت�سى 

حقيقة �لتعددية �لفكرية و�لثقافية و�ل�سيا�سية و�لدينية بني �لب�رص. 

لآن  تفخر  �لغرب  �أو  �ل�رصق  فى  حديثة  ونظم  مذ�هب  كانت  فاإذ� 

بالدفاع عن هذه �لتعددية و�ملطالبة باحرت�مها، و�لتاأكيد على �رصورة 

�ملنطق  بني  فقد  �لخ،  �لفكري..  �أو  �لثقافى  �أو  �لدينى  �لآخر  �حرت�م 

�ملطهرة  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  فى  �لق�سية  هذه  حقيقة  �ل�سالمى 

�أن  �ل�ساأن  هذ�  فى  ويكفى  �لزمان.  من  قرنا  ع�رص  �أربعة  من  �كرث  منذ 

على  �لدينية  و�لثقافية  و�للغوية  �لعرقية  �لتعددية  �إىل  نظر  �ل�سالم 

{ٱ    هود  �سورة  فى  تعاىل  يقول  خلقه.  فى  �هلل  �سنن  من  �سنة  �أنها 

)هود  ڀ}  ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
�للونية و�للغوية فى  �لتعددية  �لقر�آن �لكرمي حقيقة  :118(. ويو�سح 

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں    } �لروم  �سورة  تعاىل  قوله 

ۀ  ۀ  ہ  ھ} )�لروم : 22( .
�ملختلفني.  مع  للتعامل  وقيما  �آد�با  وي�سع  �لختالف  يحرتم  و�ل�سالم 

�كد  كما  �لغري،  مع  و�لت�سامح  �لآخر  �حرت�م  قيمة  �أكد  فقد  ولهذ� 

و�حل�سنى  �حل�سنة  و�ملوعظة  �حلكمة  �ملخالفني من خالل  مع  �حلو�ر  �أدب 

�أح�سن.  هى  بالتى  و�ملجادلة  و�لربهان  �لعقل  ملنطق  و�لحتكام 

للتفاعل  �لخالقية  و�ملعايري  �ل�سو�بط  �أر�سى  �ل�سالم  �أن  يعنى  وهذ� 

�لجتماعي �ل�سحيح بني �جلماعات متعددة �لعر�ق و�للغات و�لثقافات 

يوؤدى  ب�سكل  �ملجتمعات،  بني  �أو  �لو�حد  �ملجتمع  د�خل  و�ملعتقد�ت 

ويدعو  �ملتعددة،  �لثقافية  �لهويات  على  ويحافظ  �جلميع،  �حرت�م  �ىل 

�أهل  جانب  من  فيه  و�لدخول  �ل�سالم  �حرت�م  �ىل  و�لأدب  باحلكمة 

�لديانات �لأخرى عن قناعة �سخ�سية ولي�ش عن قهر �أو �جبار. يقول 

 { ڤ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٻ     تعاىل 

)�لعنكبوت 46(

و�حلجة  و�لربهان  �لعقل  �ىل  يحتكم  �لخرين  مع  حو�ره  فى  و�ل�سالم 

�أو  �أو �لجتماعية  �لكونية  بالعلوم  �لتى تت�سل  �لق�سايا  لي�ش فقط فى 

بامل�سائل  تت�سل  �لتى  �لق�سايا  فى  �أي�سا  ولكن  �لتاريخية،  �أو  �حليوية 

و�لأر�ش  �ل�سماو�ت  خلق  »�أمن  �لنمل  �سورة  فى  تعاىل  يقول  �لعقائدية 

و�أنزل لكم من �ل�سماء ماء فاأنبتنابه حد�ئق ذ�ت بهجة ما كان لكم �أن 

تنبتو� �سجرها {   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں} )�لنمل :60( 

و�لآيات من 60 �إىل 64 من �سورة �لنمل، كلها ت�سري �ىل �أهمية ��ستخد�م 

جمال  فى  حتى  �لآخرين  حماورة  عند  �لعلمية  و�لأدلة  �لعقلى  �ملنطق 

�لعقيدة. فالآية )64( من �سورة �لنمل يقول فيها �هلل �سبحانه وتعاىل {

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  ٹ} )�لنمل :64( وي�سل 

مذهب  �أى  يبلغها  ل  �سامية  درجة  �لكرمي  �لقر�آن  فى  �حلو�ري  �لأدب 

�حلو�ر  جمال  فى  �سباأ  �سورة  فى  تعاىل  لقوله  �ل�ستماع  ويكفى  و�سعى 

مع �ملخالفني فى �لدين {ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  

ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  } )�سباأ 24 – 26(

لميكن  �لن�شء  �ل�سالم  عليه  يربى  �لذى  �لرفيع  �لقر�آنى  �لأدب  هذ� 

مقارنته باملذ�هب �لو�سيعة �لهزيلة فى جمال �لدميقر�طية �أو �لت�سامح 

مبوؤ�س�ساتها  �لجتماعية  �لتن�سئة  �همية  تربز  وهنا  �لآخر.  قبول  �أو 

توؤكد  �لتى  و�ملمار�سات  �لقيم  وتلك  �لدب  هذ�  غر�ش  فى  �ملختلفة 

وثقافيا  ولغويا  عرقيا  متنوعني  و�نا�ش  جماعات  بني  �ل�سلمى  �لتعاي�ش 

�ل�سالمية  �لنظم  عظمة  تتجلى  وهنا  و�سيا�سيا  وفكريا  وعقائديا 

�مل�ستندة �ىل ��س�ش من �سنع �هلل �لذى �أتقن كل �سئ.

د. نبيل ال�شمالوطى

عميد كلية الدرا�شات الن�شانية - جامعة الزهر

بعد حتليلك ملقال »االإ�سالم وحوار املنطق«

اأ. ما امل�سكلة )الق�سية( التى طرحها كاتب املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. اقرتح اأكرب عدد ممكن من العناوين لهذا املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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جـ. ماذا يريد اأن يقول كاتب املقال من عنوان مقاله امل�سطر اأعاله ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

د. كم عدد االأفكار الرئي�سة فى هذا املقال ؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

هـ. اذكر �سوؤااًل تود اال�ستف�سار من خالله عن �سىء ما باملقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

و. اكتب جملة واحدة تعرب بها عن م�سمون املقال.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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التقومي

 عرف املغالطة وبني اأنواعها.

 

1

 حدد االأخطاء املنطقية واأ�سمائها فى االأمثلة التالية :

  

2

اأ. اإن هذا ال�سخ�ض عربى ؛ الأنه يتكلم العربية.

 ، العقوبة على خمالفيها  توقع  باأنها  الواجبات  واحلكومة حتمى   ، الفقراء  ي�ساعد  اأن  عليه  واجب  فرد  ب. كل 

فاحلكومة يجب اأن تعاقب الذين ال يح�سنون اإىل الفقراء.

جـ.احلركة �سرورية لالإن�سان فالبد اأن يكون االإن�سان دائم احلركة.

د. يجب اال اأفعل هذا الفعل ؛ الأنه خطاأ ، فاإذا �ساألت مل كان خطاأ ؟ قلت : الأننى اأعلم اأننى يجب اأال اأفعله.

هـ. بع�ض الطلبة جنح فى املنطق الأن بع�سهم مل بنجح.  

حدد املقدمات والنتيجة ومدى �سحة اال�ستدالل فى احلجج التالية:

 

3

اأ.  رغم اأن املري�ض فاقد الوعى ال ي�ستطيع اأن يخربك بالكالم عما اإذا كان ي�سعر باالأمل، ثمة معطيات متوفرة 

تقول اإنه ي�ستطيع ذلك؛ ولذا، فاإنك ال ت�ستطيع اأن تعرف اأنه ال ي�سعر باأمل.

ب. يتوجب على وزارة التموين منع بيع ال�سجائر فوراً ؛ ذلك اأن تدخني ال�سجائر على راأ�ض قائمة اأ�سباب املوت 

املمكن منعها.

جـ. ملا كانت ال�سعادة تكمن فى راحة البال ، والأن راحة البال مرهونة بثقة املرء فى امل�ستقبل، وباعتبار اأن هذه 

الثقة موؤ�س�سة على املعرفة التى يتوجب ح�سولنا عليها عن طبيعة النف�ض، يلزم اأن املعرفة �سرورية لل�سعادة.

د. التفكري وظيفة تقوم بها نف�ض االإن�سان اخلالدة. لقد وهب اهلل نف�سا خالدة لكل رجل وامراأة، لكنه مل يهبها 

الأى حيوان اأو اآلة. لذا فاإن التفكري لي�ض مبقدور احليوان وال االآلة.

حدد نوع املغالطة فى املثالني االآتيني :

  

4

كل اأن�سار الغرب معجبون بالتقنية الغربية

اأنت معجب بالتقنية الغربية

اإذن اأنت منا�سر للغرب



الوحدة الثانية  : مبادئ التفكير املنطقى

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى58 األنشطة والتدريبات

كل متهرب من دفع ال�سرائب يقوم باأعمال منافية للقانون

ال اأتهرب من دفع ال�سرائب

ال اأقوم باأعمال منافية للقانون

 حدد اأ�سباب املغالطات.

 

5

اذكر   ، العبارة  هذه  مع  تختلف  اأو  تتفق  مدى  اأى  اإىل   .. احلجة  �سورة  فى  بخلل  ال�سورية  املغالطات  تتعلق   

 

6

مربراتك.

حدد منوذجني للمغالطات ال�سورية فيما يتعلق بالق�سايا احلملية وال�سرطية.

   

7

8 اذكر اأ�سباب املغالطات غري ال�سورية.

�سمم جدواًل للمقارنة بني اأنواع املغالطات غري ال�سورية.

 

9

 ميز بني مغالطة احلجة ال�سخ�سية ومغالطة االحتكام للجماهري.

 

10

ميز بني مغالطة رجل الق�ض  ومغالطة املماثلة الكاذبة.

  

11

 اأمامك عدد من املواقف، اقراأ كل موقف منها ثم حدد:-

  

12

اأ( نوع املغالطة فى كل موقف .

ب(حلل اأ�سباب اخلطاأ فى كل موقف .

املوقف االأول :  االأكرثية تعتقد اأن ال�سم�ض تدور حول االأر�ض، اإذن ال�سم�ض تدور حول االأر�ض .

املوقف الثانى :  احلكومة هى اأدرى طرف مب�سالح ال�سعب .

املوقف الثالث :  يحاول )مازن( بيع جهاز حممول )الأحمد( فبداأ يقنعه باأن قال له: »هذا اجلهاز مل ي�سنع منه اإال 

األف جهاز، الكل �سيح�سدك على امتالكك لهذا اجلهاز، الكل �سرييد اأن يكون مثلك الميلك هذا اجلهاز 

اإال من اأراد التميز«.

املوقف الرابع : يقول الطبيب للمري�ض الذى يدخن: »يجب اأن تقلع فوًرا عن التدخني ،الأنه �سيوؤدى اإىل تدهور 

�سحتك، فكان رد املري�ض عليه: كيف اأ�سمع بن�سيحتك واأنت مدخن«؟
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 بني ال�سواب اأو اخلطاأ فيما يلى مع التعليل:

  

13

)  ( اأ . �سيوع الفكرة وانت�سارها بني النا�ض يكفى الإعطائها �سفة العلمية   

)  ( ب . اإ�سناد احلجة اإىل �سلطة، يكفى جلعلها �سحيحة    

)  ( جـ . مغالطة رجل الق�ض حتريف حجة الطرف االآخر، لت�سهيل نقده.  

)  ( د . عبارة: »واأنت كذلك« هى تعبري عن مغالطة املماثلة الكاذبة   



مناذج امتحانية  متنوعة 

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى60 األنشطة والتدريبات

مناذج متنوعة ومختارة طبقًا ملواصفات 

الورقة االمتحانية

اأوًل الفل�ضفة:

�لنموذج �لأول

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:

�ل�سوؤ�ل �لأول: �أجب عن �لآتى: 

)1( يت�سم �ملوقف �لفل�سفى باليقظة �لد�ئمة .. دلل على ذلك.

)2( " �قوم بفعل �خلري خوفا من عقاب �ملجتمع " هل تتفق مع هذ� �لر�أي ؟ �ذكر مربر�تك ؟

�ل�سوؤ�ل �لثانى: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي:

)1( حدد �لعالقة بني كل من �لفل�سفة و�لعلم.

)2( �ملوقف �لفل�سفي مر�آة �لو�قع يف �لع�رص �لو�سيط .  " حلل �لعبارة  "

)3( تاأثر �لفار�بي يف �آر�ئه �ل�سيا�سية بجمهورية �فالطون . ناق�ش

�ل�سوؤ�ل �لثالث :

بني �ل�سو�ب و�خلطاأ فيما يلى مع �لتعليل

)1( مو�سوع  �لدر��سة يف كل من �لفل�سفة و�لعلم و�حد              )      (

)2( �لخالق عند �ل�سوف�سطائني ثابتة.                                           )      (

)3( تن�ساأ �لدولة عند جون لوك نتيجة للعقد �لجتماعي.      )      (



61

مناذج امتحانية  متنوعة 

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانيًا:  املنطق:

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:

�ل�سوؤ�ل �لر�بع: �أجب عن �لآتى : 

)1(  حدد �ملق�سود بعلم �ملنطق.

)2( تعر�ست نظرية �لقيا�ش �لر�سطية لهجوم �سديد  . حلل �لعبارة.

�ل�سوؤ�ل �خلام�ش: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي:

)1( حدد �ملق�سود بال�ستغر�ق.

)2( على فر�ش �سدق �لق�سية " كل �لفاكهة مفيدة " هات حكم ما يقابلها بالت�ساد و�لتناق�ش .  

)3( دلل مبثال علي مفالطة  " ل �نتاج من جزئيتني " .

معظم �لنا�ش يعتقد فى �خلر�فات. E 

ما ل يعترب �سو�بًا لي�ش د�ئمًا خطاأ. E 

ل ميكن �أن ت�سدق �لأقو�ل �ملتناق�سة جميعها . E 

)3( ملاذ� ل يعترب �ملناطقة �جلمل �لإن�سائية ق�سايا؟

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ش :

بني �ل�سو�ب و�خلطاأ فيما يلى مع �لتعليل

)1( كان لأر�سطو دور يف ن�ساأة �ملنطق وتطوره .                         )      (

)2( )كل �لعز�ب غري متزوجون( + ق�سية متناق�سة.                      )      (

)      ( )3( تعد مغالطة �لتجريح �ل�سخ�سي �إحدى �ملغالطات غري �ل�سورية.     
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اأوًل الفل�ضفة:

�لنموذج �لثانى

 �أجب عن �ل�سئلة �لآتية:

�ل�سوؤ�ل �لأول: �أجب عن �لآتى :

)1( يختلف �ملوقف �لفل�سفي بني �لن�سان �لعادي و�لفيل�سوف . دلل على ذلك .

؟ وملاذ�  �لر�أي؟  هذ�  مع  تتفق  " هل  �أحد   يهمك  ول  م�سلحتك  �سئ  )2( " �أهم 

�ل�سوؤ�ل �لثانى: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي :

)1( حدد �ملنهج �لذي يتبعه كال من �لفل�سفة و�لعلم.

)2(  تطور �ملوقف �لفل�سفي يف �لع�رص �لر�هن 0 حلل �لعبارة 

)3( حلل ت�سنيف �أر�سطو للحكومات.

�ل�سوؤ�ل �لثالث:

بني �ل�سو�ب و�خلطاأ فيما يلى مع �لتعليل :

)1( يتفق مو�سوع �لفل�سفة و�لعلم.      )         (  

   )         ( )2( لل�سمري وظيفة عقلية نظرية عند بطلر.      

)3(  يري "  هوبز " �أن �مللكية �أف�سل من نظم �حلكم �لخري.   )        (
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مناذج امتحانية  متنوعة 

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانيًا:  املنطق: 

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:-

�ل�سوؤ�ل �لر�بع: �أجب عن �لآتى :

)1( عرف �ل�ستدلل .

 )2( من �رصوط �ل�سكل �لأول للقيا�ش كلية �لكربى . حلل �لعبارة. 

�ل�سوؤ�ل �خلام�ش: �أجب عن  جزئيتني فقط مما يلي :

)1( على  فر�ش �سدق �لق�سية )كل �لزهور بنف�سج( ما حكم �لق�سية �لتي تقابلها بالتناق�ش.

)2( �لق�سية �لكلية ت�ستغرق �ملو�سوع . " برهن مبثال " 

)3(  تعد مغالطة عدم ��ستغر�ق �حلد �لو�سط �أحد �ملغالطات �ل�سورية. دلل مبثال.

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ش:

بني �ل�سو�ب �أو �خلطاأ يف عبارتني فقط مما ياأتي مع �لتعليل :

)1( لدر��سة �ملنطق �أهمية يف حياتنا �ليومية .             )             ( 

 )2( تتكون �لق�سية �حلملية من مو�سوع وحممول .        )             ( 

   )             ( )3( تعد مغالطة �ل�سفقة �حد �ملغالطات غري �ل�سورية .   



مناذج امتحانية  متنوعة 

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى64 األنشطة والتدريبات

اأوًل الفل�ضفة:

�لنموذج �لثالث

�أجب عن �ل�سئلة �لآتية:

�ل�سوؤ�ل �لأول: �أجب عن �لآتى:

)1( تهتم �لفل�سفة يف �ملعا�رصة بالق�سايا �حلياتية برهن على ذلك

؟   وملاذ�  ؟  �لر�أي  هذ�  مع  تتفق  " هل  �لو�سيلة   تربر  )2( " �لغاية 

�ل�سوؤ�ل �لثانى: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي :

 )1( ميكن �لتوفيق بني �لفل�سفة و�لدين . بني ذلك.

. �لعبارة  " حلل  �لد�ئمة  باليقظة  �لفل�سفى  �ملوقف  )2( " يت�سم 

)3( و�سع " جان جاك رو�سو " مبادئ �حلكم �لدميقر�طي . ناق�ش.

�ل�سوؤ�ل �لثالث:

بني �ل�سو�ب و�خلطاأ فيما يلى مع �لتعليل

)1(  �لفل�سفة و�لعلم م�سدر�ن �أ�سا�سيان للمعرفة .     )      (

)2( تعر�ش مذهب " بطلر " �لأ خالقي  للنقد  .    )      (

)3( يري "  هوبز " �أن �مللكية �أف�سل من نظم �حلكم.        )      (
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مناذج امتحانية  متنوعة 

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانيًا:  املنطق:

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:-

�ل�سوؤ�ل �لر�بع: �أجب عن �لآتى :

)1(حدد تعريفا للحجة0 

 )2(  تعر�ست نظرية �لقيا�ش �لأر�سطية للنقد . حلل �لعبارة.  

�ل�سوؤ�ل �خلام�ش: �أجب عن  جزئيتني فقط مما يلي:

)1( على فر�ش �سدق �لق�سية )كل �لطلبة ناجحون( ما حكم �لق�سية �لتي تقابله بالتناق�ش.

)2( �لق�سية �لكلية ت�ستغرق �ملو�سوع .  برهن مبثال 

)3( تعد مغالطة عدم ��ستغر�ق �حلد �لو�سط �أحد �ملغالطات �ل�سورية. دلل مبثال 

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ش:

  بني �ل�سو�ب و�خلطاأ  يف عبارتني فقط مما يلى مع �لتعليل:

)1(لدر��سة �ملنطق �أهمية يف حياتنا �ليومية.                                                       )      (

)      ( )2( �جلمل �لن�سائية ت�سلح �أن تكون ق�سايا منطقية .      

)      ( )3( �لق�سية �لتكر�رية ي�ستحيل كذبها.       



مناذج امتحانية  متنوعة 

الفلسفة واملنطق - الصف الثانى الثانوى66 األنشطة والتدريبات

اأوًل الفل�ضفة:

�لنموذج �لر�بع

 �أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:

�ل�سوؤ�ل �لأول: �أجب عن �لآتى :

)1(  يت�سم �ملوقف �لفل�سفي بالب�سرية  . دلل على ذلك

)2() �لن�سان �لفرد معيار �لأ�سياء جميعا  ( مقيا�ش لالأخالق عند " بروتاجور��ش " هل توؤيد هذ� �لر�أي ؟ وملاذ� ؟ 

�ل�سوؤ�ل �لثانى: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي:

)1( �لعالقة بني �لفل�سفة و�لعلم عالقة �أخذ وعطاء . بني ذلك.

)2( ج�سد مبد�أ �سقر�ط ) �عرف نف�سك ( طبيعة �ملوقف �لفل�سفي يف �لع�رص �ليوناين . ناق�ش .

)3( �سنف �أر�سطو �أنو�ع �حلكومات على �أ�سا�ش �لغاية من �حلكومة لعدة حكومات .  حلل �لعبارة

�ل�سوؤ�ل �لثالث : بني �ل�سو�ب و�خلطاأ  يف عبارتني فقط مما ياأتي مع �لتعليل:

)1(�حلقيقة �لفل�سفية حقيقة ن�سبية متغرية.                )         (

)2( �لعد�لة ر�أ�ش �لف�سيلة عند �أفالطون.               )        (

)3( تتخذ �لدميقر�طية �لقدمية �أ�سلوب �لتمثيل �لنيابى.        )         (
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مناذج امتحانية  متنوعة 

األنشطة والتدريباتالصف الثانى الثانوى - الفلسفة واملنطق

ثانيًا:  املنطق: 

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:-

�ل�سوؤ�ل �لر�بع: �أجب عن �لآتى : 

)1(  عرف �حلجة.

)2( ي�سرتط �ن تكون �لق�سية �ل�سغرى فى �ل�سكل �لأول من �لقيا�ش موجبة. حلل �لعبارة 

�ل�سوؤ�ل �خلام�ش: �أجب عن جزئيتني فقط مما يلي :

)1( حدد تعريفا لالإ�ستدلل.

)2( على فر�ش �سدق �لق�سية �لآتية ) كل �لطيور مغردة ( هات حكم ما يقابلها بالتناق�ش و�لتد�خل.

)3( تعد مغالطة "  �إثبات �لتايل " �أحد �ملغالطات �ل�سورية. برهن علي ذلك مبثال

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ش:  بني �ل�سو�ب و�خلطاأ  يف عبارتني فقط مما ياأتي مع �لتعليل:

)1( لدر��سة �ملنطق �أهمية فى حياتنا �ليومية .                        )      (

)2( تتكون �لق�سية �حلملية من ثالث مكونات.                   )      (

)3( �لحتكام �إىل �جلماهري يعد مغالطة غري �سورية.     )      (


